


Σάββατο 6 Δεκέμβρη 2008
Δολοφονείται από ειδικούς φρουρούς ο Αλέξανδρος Γρηγορόπουλος στα Εξάρχεια. Μεταφέρεται νεκρός στον Ευαγ-
γελισμό όπου συγκεντρώνονται και άτομα με τους μπάτσους προσπαθώντας να μπουν στο νοσοκομείο. 
Καταλαμβάνονται η ΑΣΟΕΕ, το Πολυτεχνείο και η Νομική. Ακολουθεί αυθόρμητη πορεία από τα Εξάρχεια με άγριες
συγκρούσεις και επιθέσεις σε τράπεζες  και ναούς της κατανάλωσης. Οι συγκρούσεις γενικεύονται στο κέντρο της
Αθήνας στη Συγγρού, στην Ερμού.

Κυριακή 7 Δεκέμβρη 2008
Πραγματοποιείται πολυπληθής συγκρουσιακή πορεία προς την ΓΑΔΑ. Εκατοντάδες διαδηλωτών συγκρούονται στην
Λ. Αλεξάνδρας με τις δυνάμεις καταστολής και πραγματοποιούνται επιθέσεις σε τράπεζες και καταστήματα σε όλη
τη Λεωφόρο. Όλο το απόγευμα και τη νύχτα συνεχίζονται οι συγκρούσεις στους δρόμους της Αθήνας. Το εξεγερσιακό
κλίμα μεταφέρεται και σε άλλες περιοχές της Ελλάδας το ίδιο δυναμικά και συγκρουσιακά. (Ηράκλειο, Μυτιλήνη, Θεσ-
σαλονίκη, Γιάννενα, Κομοτηνή, Ξάνθη, Σέρρες, Χανιά, Σπάρτη, Αλεξανδρούπολη, Βόλο

Δευτέρα 8 Δεκέμβρη 2008

Σχεδόν όλα τα σχολεία της Αττικής είναι κατειλλημένα. Ακλουθούν αυθόρμητες πορείες στις γειτονιές από τους μα-
θητές κυρίως με επιθέσεις σε αστυνομικά τμήματα (Βούλα, Ηλιούπολη, Κηφισιά, Πειραιάς, Ν. Σμύρνη, Αιγάλεω, Κο-
λονάκι, Ν. Ερυθριά, Γαλάτσι. Εξάρχεια, Κορυδαλλός ).Το απόγευμα ακολουθεί πορεία στα Προπύλαια με
περισσότερα από 15000 άτομα.  Οι συγκρούσεις με τους μπάτσους και οι επιθέσεις σε κρατικούς και καπιτα-
λιστικούς στόχους  διαρκούν μέχρι τις πρώτες πρωινές ώρες σε όλο το κέντρο της Αθήνας. Πορείες με συγ-
κρούσεις εξελίσσονται και στην υπόλοιπη Ελλάδα (Κέρκυρα, Ηράκλειο, Θεσσαλονίκη, Λάρισα, Νάξος)

Τρίτη 9 Δεκέμβρη 2008. 

Μαθητές πραγματοποιούν πορεία στο Σύνταγμα και συγκρούονται με τα ΜΑΤ, ενώ αργά το βράδυ δίπλα στα ΜΑΤ
έρχονται Χρυσαυγίτες και ακροδεξιοί και επιτίθενται μαζί τους στους διαδηλωτές. Την νύχτα Χρυσαυγίτες μαχαιρώ-
νουν μία κοπέλα κοντά στην περιοχή των Εξαρχείων. Συγκρούσεις πραγματοποιούνται γύρω από το Πολυτεχνείο και
την ΑΣΟΕΕ.
Το μεσημέρι γίνεται η κηδεία του νεκρού Αλέξανδρου στο Π. Φάληρο. Οι μπάτσοι αποκλείουν τους γύρω δρόμους
από το νεκροταφείο. Μαθητές και εκατοντάδες κόσμου επιτίθενται στα ΜΑΤ κατά την έξοδό τους από το νεκροταφείο.
Οι συγκρούσεις συνεχίζονται για αρκετές ώρες στο Π. Φάληρο και τη Ν. Σμύρνη.
Πορείες και επιθέσεις σε τμήματα συνεχίζονται στις γειτονιές (Ζωγράφου, Ελευσίνα, Α. Παρασκευή, Πετρούπολη) και
χιλιάδες κρατούμενοι ξεκινούν αποχή συσσιτίου ως ένδειξη διαμαρτυρίας για την κρατική καταστολή

Τετάρτη 10 Δεκέμβρη 2008
Πολυπληθής πορεία που καταλήγει στο Σύνταγμα με οδοφράγματα και συγκρούσεις έξω από τη Βουλή αρχικά, που
μετά γενικεύονται. 
Η οργή εξαπλώνεται σε όλη την Αττική (Επίθεση στο ΑΤ. Ζωγράφου, πορεία και επίθεση από μαθητές στο ΑΤ.. Πε-
τρούπολης και σε τράπεζες της περιοχής, μολότοφ στα Δικαστήρια της Ευελπίδων τη στιγμή που μέσα ο συνήγορος



του Κορκονέα δήλωνε ότι η σφαίρα εξοστρακίστηκε
και εν αναμονή της παρουσίας του δολοφόνου στον
ανακριτή) και στην υπόλοιπη Ελλάδα (Κιλκίς, ηρά-
κλειο, Χανιά, καβάλα, Κομοτηνή, Ξάνθη, Ναύπλιο,
Χίος, Σαντορίνη, Σάμος, Σέρρες, Σύρος, Καστοριά,
Κέρκυρα, Μυτιλήνη) με πορείες, συγκρούσεις και επι-
θέσεις σε κρατικούς στόχους, τράπεζες και ναούς της
κατανάλωσης.

Πέμπτη 11 Δεκέμβρη 2008
Καταλαμβάνεται το δημαρχείο Αγ. Δημητρίου στο
Μπραχάμι με σκοπό να χρησιμοποιηθεί ως ένας

χώρος αντιπληροφόρησης και επεξεργασίας δράσεων. Παράλληλα πραγματοποιούνται πορείες και επιθέσεις σε ΑΤ..
από μαθητές στην Ηλιούπολη, στον Αγ. Δημήτριο, στο Χαλάνδρι, στις φυλακές του Κορυδαλλού, στο ΑΤ Άνω Πατησιών,
στην Καλλιθέα, στην Τερψιθέα, στο ΑΤ.. Πετρούπολης, στον Αλιμο, στα Μελίσσια
Το απόγευμα πραγματοποιείται πορεία στο κέντρο της Αθήνας από τα Προπύλαια με τη συμμετοχή χιλιάδων διαδη-
λωτών. Όταν η πορεία φτάνει στο Σύνταγμα οι διαδηλωτές επιτίθενται με πέτρες και μολότοφ στους μπάτσους. Ξε-
σπούν νέες συγκρούσεις που κρατούν για πολύ ώρα.
Στην υπόλοιπη Ελλάδα επικρατεί η ίδια κατάσταση με συγκρουσιακές πορείες και επιθέσεις.

Παρασκευή 12 Δεκέμβρη 2008
Υπό κατάληψη βρίσκονται 700 σχολεία πανελλαδικά. Η Πανεκπαιδευτική πορεία στο κέντρο της Αθήνας συγκέντρωσε
πάνω από 10.000 άτομα. Οι διαδηλωτές συγκρούονται με τις δυνάμεις καταστολής στην Πανεπιστημίου, Σταδίου,
Κοραή, Σύνταγμα. Κατά τη διάρκεια της πορείας γίνεται επίθεση και καταστρέφεται το γραφείο του Κούγια (συνήγο-
ρος υπεράσπισης του ειδικού φρουρού)
Ακόμα πραγματοποιήθηκαν: πορεία μαθητών στο Καλαμάκι, συγκέντρωση εργαζομένων στις Μονάδες Ψυχικής
Υγείας έξω από το ΑΤ.. Χαλανδρίου, ποδηλατοπορεία στο κέντρο της Αθήνας, πορεία στον Αγ. Δημήτριο (Μπραχάμι),
καθιστική διαμαρτυρία στο Σύνταγμα στις 22.00, κατάληψη στο ΚΕΠ Χαλανδρίου για τη δημιουργία πυρήνα δράσεων
και αντιπληροφόρησης, κατάληψη στο ραδιοφωνικό σταθμό Flash (96 fm)

Σάββατο 13 Δεκέμβρη 2008
Πραγματοποιείται πολυπληθείς συγκέντρωση στο Σύνταγμα με μικρότερης έκταση συγκρούσεις.
Επίσης λαμβάνουν χώρα: εμπρησμοί τραπεζών, γραφείων της τοπικής οργάνωσης της ΝΔ, ενός Σκλαβενίτη, ενός
καταστήματος Wind και ενός ΟΤΕshop στο Καλαμάκι, πορεία στο Χαλάνδρι (πλ. Αγ. Νικολάου) προς το τοπικό ΑΤ..,
συγκέντρωση στου Ζωγράφου (πλ. Γαρδένιας), πορεία στο Περιστέρι, πανεκπαιδευτική συγκέντρωση στο Σύνταγμα,
συγκέντρωση στο γκάζι και πορεία προς τη βουλή, πορεία των κατοίκων Εξαρχείων στα Εξάρχεια και εκδίωξη των
ΜΑΤ από την περιοχή, πορεία από κατοίκους στο Μαρούσι, επίθεση από εκατοντάδες εξεγερμένους στο κτίριο του
ΥΠΕΧΩΔΕ επί της Πατησίων σε ένδειξη αλληλεγγύης στον ακηδεμόνευτο και συγκρουσιακό αγώνα των κατοίκων της
Λευκίμμης της Κέρκυρας ενάντια στην εγκατάσταση ΧΥΤΑ στην περιοχή τους, επίθεση στο ΑΤ.. Εξαρχείων. Παράλληλα
οι πορείες, συγκρούσεις, μικροφωνικές και επιθέσεις στην υπόλοιπη Ελλάδα συνεχίζονται σε ηράκλειο, Λάρισα,
πάτρα, βόλο, Χανιά, καμένα βούρλα, Θεσσαλονίκη.
Τη νύχτα ακολουθεί συγκέντρωση στο σημείο που δολοφονήθηκε ο Αλέξανδρος. Τα ΜΑΤ που έχουν περικυκλώσει
την περιοχή επιτίθενται στους συγκεντρωμένους και ακολουθούν άγριες συγκρούσεις και αυθόρμητα δημιουργείται
μπλοκ (περισσότερων από 700 διαδηλωτών) που κατευθύνεται προς Ψυρρή. Η πορεία χτυπιέται ξανά άγρια από τα
ΜΑΤ στην Πειραιώς και ακολουθούν συγκρούσεις και επιθέσεις σε τράπεζες. Τελικά καταλήγει Ομόνοια όπου και
διαλύεται. Την ίδια στιγμή συνεχίζεται η “πολιορκία” της πλ. Συντάγματος από το πρωί από χιλιάδες διαδηλωτών,
κυρίως μαθητών και οι μπάτσοι επιτίθενται με χημικά και ξύλο στην καθιστική διαμαρτυρία των μαθητών έξω από
τη Βουλή 

Κυριακή 14 Δεκέμβρη 2008
Πραγματοποιούνται: συγκέντρωση στο σημείο που δολοφονήθηκε ο Αλέξης από κατοίκους των Εξαρχείων, κατάληψη
των ραδιοφωνικών σταθμών Αθήνα στα 98.4 fm, Best 92.6 fm και Εν Λευκώ.



Δευτέρα 15 Δεκέμβρη 2008
700 σχολεία πανελλαδικά τελούν υπό κατάληψη
Δράσεις πραγματοποιούνται στην Αθήνα: Κατάληψη
στην Altec Telecoms, πορεία και επίθεση από μαθητές
στις Φυλακές Κορυδαλλού και στο ΑΤ.. Παγκρατίου. Πο-
ρεία και συγκρούσεις από μαθητές έξω από τη ΓΑΔΑ,
συγκέντρωση στο Σύνταγμα, συγκέντρωση, πορεία και
συγκρούσεις στα Προπύλαια, κατάληψη πνευματικού
κέντρου Ν. Φιλαδέλφειας για τη δημιουργία πυρήνα
δράσεων και αντιπληροφόρησης, καταστροφή ακυρω-

τικών μηχανημάτων στη στάσεις Δάφνη και Πανεπιστήμιο του ΜΕΤΡΟ 

Τρίτη 16 Δεκέμβρη 2008
Η  εξέγερση συνεχίζεται με συγκέντρωση στο Σύνταγμα, εμπρησμό κλούβας των ΜΑΤ και αυτοκινήτων της ΕΛ.ΑΣ
στην Καισαριανή, κατάληψη στο δελτίο ειδήσεων της ΝΕΤ τη στιγμή που μεταδιδόταν ομιλία του πρωθυπουργού στη
Βουλή, συγκέντρωση κατοίκων Εξαρχείων έξω από το τμήμα της Καλλιδρομίου, επίθεση στο ΑΤ.. Ιλισίων, συγκέν-
τρωση στο δημαρχείο Δάφνης

Τετάρτη 17 Δεκέμβρη 2008
Καταλαμβάνεται το κτίριο της ΓΣΕΕ από εξεγερμένους εργάτες, εργαζόμενους και αλληλέγγυους για τη δημιουργία
πυρήνα δράσεων και αντιπληροφόρησης
Επίσης: Εμπρησμός κλούβας των ΜΑΤ στη Βασιλακοπούλου, Συγκέντρωση και πορεία στη Νέα Φιλαδέλφεια, Συγ-
κέντρωση στο Βύρωνα, Πορεία και επίθεση στο ΑΤ.. Χαλανδρίου, Πορεία από μαθητές στο ΑΤ.. Νέου Κόσμου, Κατά-
ληψη στο δημαρχείο Καισαριανής, Καταστροφή ακυρωτικών μηχανημάτων στους σταθμούς Μοναστηράκι, Ταύρο,
Αττική, Άνω Πατήσια και Κάτω Πατήσια του ΗΣΑΠ, Συγκέντρωση και συμβολική καταστροφή τηλεοράσεων στην Κα-
πνικαρέα της Ερμού.
Την Τετάρτη πυροβολείται και τραυματίζεται ελαφρά μαθητής σε κεντρικό σημείο στο Περιστέρι από αγνώστους.

Πέμπτη 18 Δεκέμβρη 2008
Το πρωί πραγματοποιείται πανεκπαιδευτική πορεία στο κέντρο της Αθήνας με τη συμμετοχή περισσότερων από
20.000 φοιτητών, μαθητών, εργαζομένων, ανέργων. Οι διαδηλωτές συγκρούονται με τις δυνάμεις καταστολής και
πυρπολείται για δεύτερη φορά το (καινούριο) δέντρο του Κακλαμάνη στο Σύνταγμα. Επίσης, καίγεται ένα βαν χρη-
ματαποστολής. Στήνονται οδοφράγματα στα Προπύλαια και γύρω από τη Νομική και ακολουθούν συγκρούσεις με
τους μπάτσους.
Κατά τη διάρκεια της κατάληψης ΓΣΕΕ πραγματοποιούνται συζητήσεις και προβολές Αποτρέπεται απόπειρα εκκέ-
νωσής της από τραμπούκους του ΠΑΣΟΚ.
Επίσης πραγματοποιούνται: Πορεία στις 18.00 στο Περιστέρι για τον πυροβολισμό του μαθητή στο χέρι. Παρέμβαση
στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών και διακοπή κονσέρτου και συμφωνίας.
Οι δράσεις συνεχίζονται και στην υπόλοιπη Ελλάδα.

Παρασκευή 19 Δεκέμβρη 2008
Πραγματοποιούνται νέες πορείες και δράσεις:
Επίθεση και εμπρησμός του Γαλλικού Ινστιτούτου και μίας ακόμη τράπεζας στην περιοχή σε ένδειξη αλληλεγγύης
στους συντρόφους της Γαλλίας που βρίσκονται προφυλακισμένοι για κινήσεις σαμποτάζ στο ΜΕΤΡΟ της Γαλλίας
Συναυλία αλληλεγγύης στα Προπύλαια με τη συμμετοχή πολλών συγκροτημάτων και τραγουδιστών.
Πορεία στο Περιστέρι για τον πυροβολισμό του μαθητή και παρέμβαση στο μετρό του Αγ. Αντώνη
Πορεία και επίθεση στο τμήμα Αιγάλεω. Ακόμη σπάζονται προσόψεις τραπεζών και κάμερες παρακολούθησης καθώς
και τα γραφεία της εταιρίας φυσικού αερίου.



Παρέμβαση στην πρεμιέρα του Εθνικού Θεάτρου κατά τη διάρκεια
της παράστασης Ρομπέρτο Τσούκκο του Μπερναρ-Μαρί Κολτές. Η
παράσταση διεκόπη και διαβάστηκαν κείμενα, πετάχτηκαν τρικάκια
και αναρτήθηκε πανό.
Παρέμβαση από εξεγερμένους στους εργασιακούς χώρους του ΟΤΕ
και της MRB. Μοίρασμα κειμένων σχετικά με το εργασιακό καθε-
στώς προσωρινότητας και ελαστικότητας στους συγκεκριμένους χώ-
ρους.

Σάββατο 20 Δεκέμβρη 2008
Η 20η Δεκέμβρη έχει οριστεί ως η Παγκόσμια Ημέρα Δράσης ενάν-
τια στην Καταστολή με αφορμή τα γεγονότα στην Ελλάδα. Δράσεις,
παρεμβάσεις, πορείες πραγματοποιούνται στις παρακάτω περιοχές:
Ελλάδα: Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Γιάννενα, Αγρίνιο, Λάρισα, Ηρά-
κλειο, United States: Atlanta, Washington, New York, Boston, Sy-
racuse, Rochester NY, Toronto, Milkwaukee, Rochester MN,
Portland, Eugene, San Fransisco, Santa Barbara, Brasil: Sao
Paulo, Greenland: Nuuk, Scotland: Edinburgh, Ireland: Dublin,
UK: London, Denmark: Copenhagen, Germany: Flensburg,

Hamburg, Frankfurt, Strasbourg, Holland: Leiden, Belgium: Brussels, Cyprus: Nicosia, France: Paris, Brest,
Lyon, Toulouse, Montauban, Spain: Pamplona, Barcelona, Valladolid, Portugal: Porto, Lisbon, Italia: Roma, Na-
poli, Poland: Katovice, Warszawa, Turkey: Smyrna, Ankara, Istanbul

Στην Αθήνα:
Καλείται πορεία στο Περιστέρι.
Ταυτόχρονες καταλήψεις στους ραδιοφωνικούς σταθμούς Εν Λευκώ και Best.
Πορεία στα Πετράλωνα. Η πορεία έφτασε στο πνευματικό κέντρο Μελίνα Μερκούρη όπου και πραγματοποιήθηκε
κατάληψη. Στη συνέχεια συνέχισε και κατέλαβε τον ραδιοφωνικό σταθμό Αθήνα.
Συγκέντρωση και πορεία αλληλεγγύης στους συλληφθέντες της Εξέγερσης στο Χαλάνδρι.
Συγκέντρωση και πορεία ενάντια στην κρατική καταστολή και αλληλεγγύης στους συλληφθέντες στο Βύρωνα. 
Συγκέντρωση στην Πλ. Συντάγματος από μαθητές και εξεγερμένους. Οι μπάτσοι επιτίθενται στους συγκεντρωμένους
στην πλατεία προκειμένου να διαφυλάξουν το χριστουγεννιάτικο δέντρο. Τελικά περισσότεροι από 50 άνδρες των
ΜΑΤ περικυκλώνουν το δέντρο για να το διαφυλάξουν. 
Απαλλοτρίωση ενός Βερόπουλου στην περιοχή του Αγ. Παντελεήμονα
Παρέμβαση και αντιπληροφόρηση στο ΜΕΤΡΟ Χαλανδρίου
Επίθεση και εμπρησμός του κτιρίου στο οποίο στεγάζεται ο ΤΕΙΡΕΣΙΑΣ, Σόλωνος και Μασσαλίας (το διατραπεζικό
σύστημα με τη “μαύρη λίστα” όσων χρωστούν στις τράπεζες)
Συγκέντρωση στο σημείο όπου σκοτώθηκε ο Αλέξανδρος Γρηγορόπουλος, ακριβώς 2 βδομάδες πριν. Επίθεση των
ΜΑΤ στους συγκεντρωμένους και συγκρούσεις σε όλη την περιοχή των Εξαρχείων και γύρω από το Πολυτεχνείο.
Επίθεση στις διμοιρίες των ΜΑΤ στο Υπ. Πολιτισμού
Συγκέντρωση ενάντια στη τρομοκρατία και τη καταστολή στη περιοχή του Γκύζη
Συγκέντρωση και πορεία στη Ν. Σμύρνη
Παρέμβαση αντιπληροφόρησης στο ΜΕΤΡΟ Δάφνης
Πορεία στο Κερατσίνι. Κατά τη διάρκεια της πορείας καταστράφηκαν ΑΤΜ τραπεζών και πετάχτηκαν μπογιές στο
Δημαρχείο.
Στην υπόλοιπη Ελλάδα συνεχίζονται οι δράσεις όπως επιθέσεις, καταστροφή χριστουγεννιάτικων δέντρων, συγκεν-
τρώσεις, πορείες σε Γιάννενα, Νάξο. Έδεσα, Θεσσαλονίκη.

Κυριακή 21 Δεκέμβρη 2008
Συγκέντρωση και πορεία στο Ίλιον κατά τη διάρκεια της οποίας σπάστηκαν 4 τράπεζες, τα τοπικά γραφεία της Νέας
Δημοκρατίας και τα γραφεία του ΟΑΕΔ.
Συγκέντρωση και πορεία στην Καισαριανή
Επίθεση και εμπρησμός του κτιρίου που στεγάζεται η οικονομική υπηρεσία της Αστυνομίας στη Ν. Φιλαδέλφεια.
Πορεία, παρέμβαση και διακοπή 15 θεατρικών παραστάσεων με πανό και συνθήματα. Η πορεία ξεκίνησε από την



σκηνή της Πειραιώς 206, στο ύψος της σχολής
καλών τεχνών περίπου, ανέβηκε στην Αθήνα και
τελείωσαν με την “επίσκεψή” στο θέατρο τέχνης,
στη στοά του βιβλίου, περνώντας εν τω μεταξύ από
τα μεγαλύτερα θέατρα της μεγαλούπολης.
Χαριστικό παζάρι στην Καπνικαρεά της Ερμού για
την οικονομική ενίσχυση των συλληφθέντων του
Δεκέμβρη.
Εμπρησμός της AlphaBank στη λεωφόρο Κνωσού,
της Παγκρήτιας Τράπεζας στην Παπαναστασίου
και αντιπροσωπείας της Porsche στην 62 Μαρτύ-
ρων.

Δευτέρα 22 Δεκέμβρη 2008
Καταλαμβάνεται το Δημαρχείο Περιστερίου (Ξυλοτεχνεία) για τη δημιουργία εστίας δράσεων και αντιπληροφόρη-
σης.
Επίθεση και συμβολική “εκτέλεση” του Αγ. Βασίλη έξω από το δημαρχείο της Φιλοθέης με σκοπό την καταστροφή
του εορταστικού κλίματος και την εξάπλωση της Εξέγερσης.
Δολοφονική επίθεση με οξύ δέχεται η συνδικαλίστρια, μετανάστρια και εργαζόμενη στο χώρο της καθαριότητας Κ.
Κούνεβα, αφού τις προηγούμενες μέρες είχε δεχθεί απειλές για τη ζωή της από τα αφεντικά της λόγω της έντονης
συνδικαλιστικής της δράσης.
Επίσης απειλείται ανοιχτά πλέον με εκκένωση η κατάληψη πολυτεχνείου.

Τρίτη 23 Δεκέμβρη 2008
Εμπρηστική επίθεση στα τοπικά γραφεία του ΛΑ.Ο.Σ. στον Άλιμο.
Πανεκπαιδευτική πορεία στο κέντρο της Αθήνας με τη συμμετοχή περισσότερων από 5.000 διαδηλωτών. Πριν ξεκι-
νήσει η πορεία καταστράφηκε ένα περιπολικό της ΕΛΑΣ.
Παρέμβαση με συνθήματα στους τοίχους και τους συρμούς του ΗΣΑΠ στην Καλλιθέα.
Πορεία και επίθεση στο ΑΤ. Ν. Φιλαδέλφειας.

Τετάρτη 24 Δεκέμβρη 2008
Πραγματοποιείται συγκέντρωση αναρχικών και αντιεξουσιαστών στο Μοναστηράκι και πορεία Αλληλεγγύης στους
συλληφθέντες των εξεγερσιακών γεγονότων του Δεκέμβρη στους δρόμους της Αθήνας με τη συμμετοχή περίπου  2.000
διαδηλωτών. Λίγο πριν την πορεία λήγει η κατάληψη της ΑΣΟΕΕ ενώ η κατάληψη του Πολυτεχνείου έχει λήξει από
τα χαράματα της ίδιας μέρας.

Πέμπτη 25 Δεκέμβρη 2008
Οι συγκρουσιακές δράσεις στην Αθήνα συνεχίζονται με
επιθέσεις σε τράπεζες και καταναλωτικούς ναούς.  Στη
Λάρισα λαμβάνουν χώρα δράσεις αντιπληροφόρηρσης
και στην Ορεστιάδα πορεία αντιπληροφόρηρσης και
αλληλεγγύης.

Παρασκευή 26 Δεκέμβρη 2008
Πραγματοποιείται συγκέντρωση αλληλεγγύης στην Κ.
Κούνεβα έξω από το νοσοκομείο του Ευαγγελισμού και
εμπρησμός της AspisBank στην Πανόρμου

Σάββατο 27 Δεκέμβρη 2008
Καταλαμβάνεται το κτίριο που στεγάζεται ο ΗΣΑΠ (μο-
ναστηράκι)σε ένδειξη αλληλεγγύης στην Κ. Κούνεβα,



καθώς η Κωνσταντίνα εργαζόταν στον ΗΣΑΠ για λογαρια-
σμό της ΟΙΚΟΜΕΤ. 
Επίσης πραγματοποιείται παρέμβαση και μικροφωνική στο
Εμπορικό κέντρου του Χολαργού ενάντια στην καταναλω-
τική κανονικότητα και σε ένδειξη αλληλεγγύης στους διω-
κόμενους και φυλακισμένους του Δεκέμβριου.
Πραγματοποιείται συγκέντρωση-πορεία στην Πτολεμαϊδα
και δράσεις αντιπληροφόρησης σε Ναύπλιο και Αγρίνιο.

Κυριακή 28 Δεκέμβρη 2008
Πραγματοποιούνται στο κέντρο της Αθήνας παρεμβάσεις

και κλεισίματα καταστημάτων που ανοίγουν καταστρατηγώντας την Κυριακάτικη αργία.

Δευτέρα 29 Δεκέμβρη 2008
Πραγματοποιείται πορεία αλληλεγγύης στον εξεγερμένο λαό της Παλαιστίνης, με τη συμμετοχή πολλών μεταναστών.
Η πορεία χτυπιέται έξω από την Ισραηλινή πρεσβεία από τους μπάτσους και συλλαμβάνεται ένας Σύριος που επιχειρεί
να κατεβάσει την ισραηλινή σημαία.
Παράλληλα, 500 περίπου διαδηλωτές πραγματοποιούν πορεία στον Πειραιά σε ένδειξη αλληλεγγύης στην Κ. Κού-
νεβα. Όταν οι πορεία φτάνει έξω από τα γραφεία της εταιρίας που εργαζόταν η Κούνεβα, οι διαδηλωτές επιτίθενται
άγρια στις δυνάμεις των ΜΑΤ που είναι παρατεταγμένες μπροστά με αποτέλεσμα να τις τρέψουν σε φυγή.
Ακόμη στην Αθήνα πραγματοποιούνται: Παρέμβαση με πανό, κείμενα και συνθήματα στο Mall στο Μαρούσι ενάντια
στον καταναλωτισμό των ημερών και κατάληψη του χώρου της Ίριδας (Ακαδημίας και Ιπποκράτους) με σκοπό να
λειτουργήσει σαν κέντρο αντιπληροφόρησης και συντονισμού δράσεων.
Στην υπόλοιπη Ελλάδα οι δράσεις συνεχίζονται. Στο Ναύπλιο καταλαμβάνεται το δημαρχείο, στην Ξάνθη ο δημοτικός
ραδιοφωνικός σταθμός και στη Λάρισα πραγματοποιείται συγκέντρωση διαμαρτυρίας και πορείας.

Τρίτη 30 Δεκέμβρη 2008 
Εκτός Αθηνών πραγματοποιήθηκαν δράσεις όπως: κατάληψη δημοτικού ραδιοφώνου στη Χαλκιδική, συγκέντρωση αντι-
πληροφόρησης στην Κοζάνη, κατάληψη Δημαρχείου στο Αγρίνιο και πορεία ενάντια στην κρατική καταστολή στη Άρτα.

Τετάρτη 31 Δεκέμβρη 2008
Την ώρα αλλαγής του χρόνου, περίπου 1.000 αναρχικοί και αντιεξουσιαστές πραγματοποιούν συγκέντρωση έξω από
τις φυλακές Κορυδαλλού σε ένδειξη αλληλεγγύης στους φυλακισμένους του Δεκέμβρη και σε όλους τους έγκλειστους.
Η συγκέντρωση κράτησε περίπου 2 ώρες (από τις 23.00 μέχρι τις 01.00) και ο κόσμος βρέθηκε τόσο έξω από τις αν-
τρικές όσο και από τις γυναικείες φυλακές.
Την ίδια στιγμή 300 περίπου διαδηλωτές πραγματοποιούν συγκέντρωση έξω από τη Βουλή στο Σύνταγμα ενάντια
στην κρατική καταστολή αλλά και σε ένδειξη αλληλεγγύης στον παλαιστινιακό λαό.
Ακόμη πραγματοποιήθηκαν: Μια παρέμβαση στο σταθμό του ΜΕΤΡΟ στην Ομόνοια και ολιγόωρη κατάληψη του μι-
κροφώνου για ανάγνωση κειμένων σε ένδειξη αλληλεγγύης στην Κ. Κούνεβα και κατάληψη του Υπ. Πολιτισμού από
συμβασιούχους. 
Πορείες και δράσεις αλληλεγγύης στους έγκλειστους του Δεκέμβρη έγινα και εκτός Αθήνας: Στη Θεσσαλονίκη, στην
Κέρκυρα, στην Ξάνθη, στα Γιάννενα συγκεντρώσεις και πορείες, στο ηράκλειο Κρήτης παρέμβαση στις φυλακές Αλι-
καρνασσού, στην πάτρα συγκέντρωση στις φυλακές του Α. Στεφάνου, και στη Λάρισα εμπρησμός χριστουγεννιάτικου
δέντρου. 

Πέμπτη 01 Γενάρη 2009
Τα ξημερώματα της πρώτης μέρας του χρόνου πυρπολούνται τράπεζες, αντιπροσωπείες αυτοκινήτων και ΑΤΜ σε
Αλεξάνδρας, Ηλιούπολη, Πειραιά, Αγ. Ανάργυρους, Αγ. Δημήτριο, Βουλιαγμένη, Ζωγράφου και Γκύζη.



Λιμονςαυ ηια Εκεηέπρειυ  

 

Ειραητηή  

 Όπτυ παπαζπάψει λαι ξ Michel Foucalt: 

“Η πξμιςιλή είναι θ ρχνέφιρθ ςξχ πξμέμξχ 

με άμμα μέρα”. Ενΰυ πξμέμξχ πξχ ςιυ 

πεπιρρΰςεπευ ζξπέυ ρςιυ μέπευ μαυ 

παηονει ρε λξιντνιλά ρχμβΰμαια ηια 

να  διαφειπίψξνςαι λάπξιξι πξμύ λαμύςεπα, 

αχςΰ πξχ ίρτυ αμμιου δεν σα μπξπξύραν. 

Η βία είναι θ πίψα λάσε διλαίξχ. Ιςιυ μέπευ 

μαυ χπξςίσεςαι πτυ θ βία πξχ σερπίψει ςξ 

δίλαιξ, είναι διαζξπξπξιθμένθ απΰ ςθ βία 

πξχ ςξ ρχνςθπεί. Λέρα ρςθ πξή ςθυ 

ιρςξπίαυ, πξμμέυ ζξπέυ αχςΰυ ξ 

“διαφτπιρμΰυ” αίπεςαι πανςεμου. Είναι 

ελείνευ ξι ρςιημέυ πξχ ξ πΰμεμξυ έπφεςαι 

ρςχηνΰυ ρςθν επιζάνεια ρε ΰμξ ςξχ ςξ 

μεηαμείξ... Ελεί λάπξιευ/ξι παίπνξχν σέρθ. 

Αχςξί/έυ είναι ρχνήστυ ξι ΰρξι/ΰρευ απΰ 

ςα ππιν έφξχν πάπει σέρθ. Όςαν ΰμτυ 

πάπξχν σέρθ λαι άμμα λξμμάςια ςξχ 

πμθσχρμξύ, ελεί ςα ππάημαςα αμμάψξχν... 

ΕΗΕΓΕΡΙΗ.  

Η ρχψήςθρθ αχςή έφει τυ ρλξπΰ ςθν 

ανίφνεχρθ λαι ςθν ανάμχρθ ςτν 

ππξσέρετν λαι ςτν ρςΰφτν ςξχ 

πιψξρπαρςιλξύ-επαναρςαςιλξύ φοπξχ. 

Ψφει ραν διάσερθ πεπιρρΰςεπξ να μιμήρει 

ηια ςξ μέμμξν πξχ έπφεςαι παπά να ηίνει ξ 

απξμξηθςήυ ςξχ παπεμσΰνςξυ, ςξ ξπξίξ 

απξςεμεί ξύςτυ ή άμμτυ αναπΰρπαρςξ 

λξμμάςι ςθυ ρχμμξηιλήυ μαυ μνήμθυ. Γιαςί 

αχςΰ πξχ φπειαψΰμαρςε πεπιρρΰςεπξ, δεν 

είναι μια μξνΰφντςθ λαι απξλμειρςιλά 

ερτρςπεζήυ λξχβένςα, αμμά μια λξχβένςα 

πξχ σα εκεπεχνήρει ςιυ επισχμίευ, ςα 

πξμιςιλά πεπιεφΰμενα, ςιυ ρςπαςθηιλέυ λαι 

ςιυ αναηλαιΰςθςευ μιαυ λαςάρςαρθυ ςΰρξ 

ιδιάψξχραυ λαι καζνιλήυ ΰρξ μιαυ 

εκέηεπρθυ. 

Διανύξχμε μια πεπίξδξ ένςξντν 

λξιντνιλξξιλξνξμιλον αμμαηον, με ένςξνα 

ςα φαπαλςθπιρςιλά ςθυ ηενιλεχμένθυ 

απξηξήςεχρθυ λαι ένα ρύρςθμα πξχ 

βπίρλεςαι ρε λπίρθ λαι λασίρςαςαι 

αππΰβμεπςξ αλΰμθ λαι ηι' αχςξύυ πξχ ςξ 

ρςθπίψξχν. 

Όμτυ αλΰμθ πιξ αππΰβμεπςευ είναι ξι 

ρχνέπειευ πξχ σα έφει αχςή θ λπίρθ ρςθν 

λασθμεπινή ψτή ςξχ λΰρμξχ, με 

απξςέμερμα ΰμα ςα ενδεφΰμενα ρενάπια 

ςοπα πια να μθ ζανςάψξχν εκτζπενιλά, 

αμμά να λξχβαμξύν πισανά μια 

ανςιλειμενιλή ρχνσήλθ πξχ ίρτυ ππιν, 

διαβάψαμε μΰνξ ρςα βιβμία λαι 

αζξπξύραν απξλμειρςιλά ρε ηεηξνΰςα ςξχ 

παπεμσΰνςξυ. 

Γι' αχςΰ λαι μια ρχψήςθρθ πξχ ρςΰφξ έφει 

να αναηνορει, να λαςαμάβει λαι να 

ρςξφεύρει ρςξ μέμμξν, λπίνξχμε ΰςι είναι 

αναηλαία λαι σα βξθσήρει ρε μια πεπίξδξ 

λξιντνιλξύ μεςαρφθμαςιρμξύ πξχ 

διανύξχμε ςοπα. 

Η ρθμεπινή μξιπΰν λξχβένςα ερςιάψει ρςθν 

εκέηεπρθ. Ιςθν εκέηεπρθ, τυ μιαυ ρςιημήυ 

ςθυ ΰκχνρθυ ςξχ λξιντνιλξύ ανςαητνιρμξύ, 

μιαυ ρςιημήυ πύλντρήυ ςξχ λασου λαι ρςθν 

ππξξπςιλή αχςήυ ππξυ ςθν λξιντνιλή λαι 

αςξμιλή απεμεχσέπτρθ. 

 Κξιςονςαυ ςα ππάημαςα απΰ ςθν ξπςιλή 

ητνία ςθυ εκέηεπρθυ πξχ ψήραμε ςξν 

Δελέμβπθ, σα μέηαμε ΰςι θ απξπύσμιρθ 

ςθυ ξμαμήυ παπαητηήυ λαι 

αναπαπαητηήυ ςθυ λαπιςαμιρςιλήυ 

λξιντνίαυ δεν εδπαιοσθλε. Δεν έηινε μία 

λαςάρςαρθ μΰνιμθ, ορςε ςα χπξλείμενα 

πξχ ςθν ανά-δθμιξχπηξύν, λάσε ρςιημή, να 

λάνξχν ςξ βήμα ππξυ ςξ να μιμήρξχν 

σεςιλά. Η άπνθρθ λίνθρε λαι πάμι ςθν 

ιρςξπία, αμμά ξι ζιηξύπευ ςξχ δπΰμξχ ςξχ 

Δελέμβπθ, μπήλαν ςΰρξ διαφτπιρμένευ, 

ΰρξ λαι βηήλαν απΰ αχςΰν. Οι 

διαζξπεςιλέυ ςαχςΰςθςευ δεν 

επιλξινονθραν μεςακύ ςξχυ παπά ρςξ 

βασμΰ πξχ βπέσθλαν μέρα ρε αχςή ςθ 

διαδιλαρία ραν εκεηεπμένξι. Ιςξ βασμΰ 

πξχ απνξύνςαν ένα ρχηλελπιμένξ ςπΰπξ 

ύπαπκθυ. Κασέναυ ελλινξύρε απΰ 

διαζξπεςιλέυ αζεςθπίευ λαι βηήλε με 

διαζξπεςιλξύυ ςπΰπξχυ απΰ αχςή ςθ 

διαδιλαρία.  

Λα πξιξι ςεμιλά ήςαν χπεύσχνξι ηια ςθν 

εκέηεπρθ; Ήςαν ξι εκξπηιρμένξι μασθςέυ ή 

ξι μεςανάρςευ δεύςεπθυ ηενιάυ; Τξ 

δχναμιλΰ ζξιςθςιλΰ λίνθμα ή θ ηενιά ςτν 

επςαλξρίτν εχπο; Τξ μξύμπεν 

ππξμεςαπιάςξ ή ξ ανςιεκξχριαρςιλΰυ 

φοπξυ; Ιύνςπξζξι λαι εφσπξί ππξρπασξύν 

εναητνίτυ να ξπίρξχν ςξ χπξλείμενξ ςθυ 

εκέηεπρθυ, να βπξχν ςιυ ανςιλειμενιλέυ 

ρχνσήλευ πξχ ηέννθραν αχςΰ ςξ κέρπαρμα, 

να δορξχν ππΰρτπξ ρςξ ανονχμξ πμήσξυ 

πξχ λαςαλμύψει ςξχυ δπΰμξχυ. 

Λαςαιξπξνείςε. Η απάνςθρθ είναι απμή: ςθν 

εκέηεπρθ ςθν λάνξχν ξι εκεηεπμένξι. Και 

αχςή θ διαπίρςτρθ δεν είναι ςεπαςοδθυ 

ςαχςξμξηία, είναι ξχρία. Οι διαδπξμέυ πξχ 

λαςεβάψξχν ςξν λασένα ρςξ δπΰμξ είναι 

πξμμέυ λαι δαιδαμοδειυ, λάσε εκεηεπμένξυ 

λαι μια αιςία. Τθ ρςιημή ΰμτυ πξχ ςα 

χπξλείμενα ρχνανςιξύνςαι λαι ππάςςξχν 

απΰ λξινξύ, λάςι λαινξύπηιξ ηεννιέςαι λαι 

αχςΰ ςξ λαινξύπηιξ έφει ΰνξμα. Ζέηεςαι 

ιρςξπιλή ππάκθ, ρχμμξηιλή δθμιξχπηία, 

μέηεςαι έζξδξυ. Θπξρξφή: ΰμευ ξι αιςίευ 

είναι πάνςξςε παπξύρευ, μεςξχριτμένευ 



ΰμτυ πμέξν ρε μια ππάκθ ανςίρςαρθυ. 

Μχριλά ρςθν εκέηεπρθ ρχμμεςέφξχν 

μασθςέυ, μεςανάρςευ, ζξιςθςέυ, επιρζαμείυ 

επηαψΰμενξι, πξμιςιλξπξιθμένα λξμμάςια 

ΰπτυ λαι πξμμξί άμμξι. Η ξχρία ΰμτυ δε 

βπίρλεςαι ρςξ ςι είναι ΰμξι αχςξί, αμμά ρςξ 

ςι ηίνξνςαι. Λέρα απΰ ςθν απΰζαρθ να 

βηξχν ρςξ δπΰμξ, μέρα απΰ ςθ ρχνάνςθρθ 

λαι ςθν επιλξιντνία, ςθν αμμθμεηηύθ λαι ςθ 

ρχνςπξζιλΰςθςα, ςθν ξπηή λαι ςθν 

ενανςίτρθ, ξι διαδθμτςέυ ηίνξνςαι λύπιξι 

ςτν ψτον ςξχυ. Τα μπμξλαπιρμένα λένςπα 

ςτν πΰμετν είναι ςξ πεδίξ ΰπξχ ΰμευ αχςέυ 

ξι διαζξπεςιλέυ ςαχςΰςθςευ ρχνςήλξνςαι, 

ΰπξχ ΰμξι ξι διαφτπιρμξί λαςαππέξχν. 

Ψρςτ λαι ρθμειαλά, έρςτ λαι ηια μίηξ, έρςτ 

λαι ηια να ξπστσξύν κανά ανάμερά μαυ 

ρε μίηευ μέπευ. Δεν έφει ςΰρθ ρθμαρία αν 

αχςξί πξχ λμείνξχν ςξχυ δπΰμξχυ, 

ζτνάψξχν ρχνσήμαςα, μξιπάψξχν 

ππξλθπύκειυ, ηπάζξχν ρςξχυ ςξίφξχυ, 

πεςξύν πέςπευ, λαίνε ςπάπεψευ, είναι 

ζξιςθςέυ ή άνεπηξι. Τθ μέηιρςθ ρθμαρία 

έφει ςξ ΰςι ΰμα αχςά ςα λάνξχν, λαι ςα 

λάνξχν μαψί, λαι αχςΰ είναι μια νίλθ πξχ 

λαμία λαςαρςξμή λαι λαμία επιρςπξζή ρςθν 

ξμαμΰςθςα δεν μπξπεί να μαυ ρςεπήρει. 

Γιαςί ςι ρθμαίνει «μασθςήυ», 

«αναρζάμιρςξυ», «μεςανάρςθυ», «ζξιςθςήυ» 

ρςξ λαπιςαμιρςιλΰ ρύμπαν πξχ λαμξύμε 

λΰρμξ; Δεν είναι απμά διαζξπεςιλά 

ξνΰμαςα ηια ςθν λαςαπίερθ πξχ ΰμξι 

βιονξχμε; Και ςι άμμξ ρθμαίνει «εκέηεπρθ» 

παπά «παίπνξχμε ςιυ ψτέυ μαυ ρςα φέπια 

μαυ»; 

ΚΟΥΚΟΥΖΟΜΟΡΟΙ Δελέμβπθυ 08'. 

 Θαπ' ΰμα αχςά ΰςαν σέμξχμε να δορξχμε 

μία απάνςθρθ ηια ςξ λπάμα ςτν μΰητν πξχ 

ξδθηξύν ρε μία εκέηεπρθ, μπαίνξχμε ρςξν 

λΰπξ να διεπεχνήρξχμε ςξχυ πξμμξύυ λαι 

διαζξπεςιλξύυ αχςξύυ μΰηξχυ πξχ ςθ 

ηέννθραν. Θξιευ άππθςευ ίρτυ μέφπι 

ρήμεπα λξιντνιλέυ διεπηαρίευ ανςαναλμά 

ςξ κέρπαρμα μίαυ εκέηεπρθυ λαι πτυ 

παπάηξνςαι αχςέυ ξι διεπηαρίευ; Ιίηξχπα 

πάνςτυ θ απάνςθρθ ρε αχςΰ ςξ εποςθμα 

ελςΰυ ςξχ ΰςι είναι δύρλξμθ, ππέπει να είναι 

λαι πξμχεπίπεδθ. Κξιςονςαυ ςξχυ 

ππξθηξύμενξχυ αιονευ, διαπιρςονξχμε ΰςι 

ξ σεςιλιρμΰυ δεν σα άζθνε ανέηηιφςα ξύςε 

ςα επαναρςαςιλά λινήμαςα. Οι νΰμξι 

λίνθρθυ ςθυ ιρςξπίαυ λαι θ ηενιλΰςεπθ ςάρθ 

ηια μία νξμξςεμειαλή ρςθν ξχρία ςθυ, 

σεοπθρθ ςθυ λίνθρθυ ςθυ ανσπτπΰςθςαυ, 

ςθυ “ππξΰδξχ”, σα είναι ξ νέξυ σεΰυ, πξχ 

σα διαβεβαιονει έκτσεν ηια μία πξμιςιλξύ 

ςύπξχ δεχςέπα παπξχρία. Θαπΰμα αχςά, 

δεν ηίνεςαι λανέναυ να πει, πτυ ξι 

ανςιλειμενιλέυ ρχνσήλευ ηια να ηίνει μία 

εκέηεπρθ, ρε μία δεδξμένθ λξιντνία λαι 

ένα δεδξμένξ φπΰνξ, δεν χπάπφξχν. Ψςρι 

λι αμμιου, θ εκέηεπρθ ιδτμένθ τυ μία 

πύλντρθ ςξχ λξιντνιλξύ ανςαητνιρμξύ, 

τυ ξπαςή πςχφή ςξχ, είναι αλπιβου αχςή θ 

ππτςΰμεια ρχνειδθςξπξίθρθ ςτν 

ανςιλειμενιλον αχςον αναηλον. Η 

ρχνξμιλή αμμαηή μίαυ λξιντνίαυ, δεν 

μπξπεί να έφει μΰνξ χπξλειμενιλέυ 

αζεςθπίευ. Αν δεν βμέπαμε λαι αχςή ςθν 

πςχφή, δεν σα μπξπξύραμε να 

επμθνεύρξχμε λαςαρςάρειυ ΰπτυ πφ ςθ 

“ρχνεφή εκέηεπρθ” ρε φοπευ ΰπτυ θ 

Ιςαμία, ή θ Ζαςινιλή Αμεπιλή πξχ λπάςθρε 

πάντ απΰ 10 φπΰνια. Θέπα απΰ ςθ 

πξμιςιλξπξίθρθ μεηάμτν λξμμαςιον ςθυ 

λξιντνίαυ ςΰςε λαι ελεί λαι λαςά ρχνέπεια 

ςθν ξκχμένθ δπάρθ ςξχυ, ΰμθ αχςή θ 

λινθςιλΰςθςα άζθρε λινθμαςιλέυ δξμέυ πξχ 

χπήπφαν ηια φπΰνια, ανέμχρε ρε βάσξυ 

ςθν ελεί λξιντνιλή ππαημαςιλΰςθςα, -ρε 

ρθμείξ πξχ χπξπςεύσθλε ςξ 

μεςαρφθμαςιρμΰ ςθυ-, πίρςεγε ρςξν εαχςΰ 

ςθυ. Για να πξύμε ςξ ηιαςί ελεί λαι ΰπξχ 

αμμξύ, ρίηξχπα φπειάψεςαι να δξύμε λαι ςξ 

πτυ χπήπκαν ελεί ςα ρχηλελπιμένα 

χπξλείμενα. Θξιευ είναι ξι διαζξπέυ ςθυ 

λξιντνιλξςακιλήυ ρύνσερθυ απΰ άμμευ 

φοπευ ςθν πεπίξδξ ελείνθ, ΰπξχ έδτραν 

αχςΰ ςξ απξςέμερμα; Φτπίυ να σετπξύμε 

ΰςι έφει νΰθμα θ ανάμχρθ επί ςτν 

ρχηλελπιμέντν παπαδειημάςτν, να 

βπίρλεςαι ενςΰυ ςτν πμαιρίτν αχςήυ ςθυ 

λξχβένςαυ, αναηντπίψξχμε εν πποςθυ, ΰςι 

θ μεηΰμενθ χμιλή ρχνσήλθ διαςπέφει ςθν 

ιρςξπία απ' άλπθ ρ' άλπθ ΰπτυ λαι ρςα 

ρχηλελπιμένα παπαδείημαςα. Ψςρι ηια 

παπάδειημα ρε μία λξιντνία, ΰπτυ λαι ρςθ 

διλή μαυ ρήμεπα, πξχ θ ξιλξνξμιλή πςχφή 

ςθυ επξνξμαψΰμενθυ “λπίρθυ”, είναι 

απλεςά ζανεπή, χπάπφξχν ΰνςτυ λάπξιευ 

ππξϊπξσέρειυ, απλεςά ρξβαπέυ, πξχ 

μπξπεί ρςξ μέμμξν να ενςείνξχν ςξν 

λξιντνιλΰ ανςαητνιρμΰ, φτπίυ αχςΰ ΰμτυ 

να είναι ρίηξχπξ. Απλεί να σχμθσξύμε ςα 

λασερςοςα πξχ ηεννήσθλαν λαι με ςθ 

ρχνδπξμή ςξχ απΰ ςα λάςτ λξμμαςιξύ ςθυ 

λξιντνίαυ, ραν απάνςθρθ ςθυ παηλΰρμιαυ 

λπίρθυ ςξχ 29', ρε φοπευ ΰπτυ θ Γεπμανία 

λαι θ Ιςαμία. Ή αλΰμα λαι πεπιπςορειυ 

ΰπτυ θ επί αιονευ Αζπιλή πξχ κέπξχμε, 

πξχ παπ' ΰμθ ςθν ξιλξνξμιλή ςθυ -ρε 

απλεςέυ φοπευ- εκασμίτρθ,  ςα ελεί 

πιψξρπαρςιλά λινήμαςα κέπξχν πτυ ξ 

δπΰμξυ ηια ςθν λξιντνιλή λαι αςξμιλή 

φειπαζέςθρθ δεν ανξίηεςαι απμΰφεπα, απΰ 

μΰνξυ ςξχ, μππξρςά ςξχυ. Όςαν παπΰμα 

αχςά, θ εκασμίτρθ αναδύεςαι, αναδύεςαι 



μαψί ςθυ λαι μία ηενιλεχμένθ αμζιρβήςθρθ 

ππξυ ΰφι μία ρχηλελπιμένθ λαι ραζή 

λαςεύσχνρθ. Ιςξ ρθμείξ αχςΰ είναι πξχ 

έπφεςαι θ πξμιςιλή δπάρθ να 

απξραζθνίρει. Να δορει ςθν λαςεύσχνρθ 

λαι ςξν ςπΰπξ άπνθρθυ αχςξύ ςξχ λΰρμξχ. 

Η χμιλή ρχνσήλθ ύπαπκθυ ςτν 

χπξλειμέντν μξιπΰν, είναι ένα λξμμάςι πξχ 

ππέπει ξπτρδήπξςε να μαμβάνεςαι χπ' ΰγιν 

ρςθν ξπξιαδήπξςε ππξρέηηιρθ ενΰυ 

λξιντνιλξύ ζαινξμένξχ, φτπίυ ΰμτυ αχςΰ 

να μεςαζπάψεςαι απ' εχσείαυ ρςθ μαπκιλή 

μπξύπδα ςξχ ΰςι θ ανάπςχκθ ςτν 

παπαητηιλον δχνάμετν λασξπίψει ςθ 

ρχνείδθρθ.  Η ιρςξπία δεν σα μπξπξύρε να 

επμθνεχσεί τυ μία μθφανιρςιλή διαδιλαρία 

με απφή λαι ςέμξυ. Ωυ μία διαδιλαρία ςθυ 

ξπξίαυ έφξχμε αναλαμύγει ςξ λενςπιλΰ 

μθφανιρμΰ λαι αχςΰυ είναι μίηξ ή πξμύ, 

μΰνξ ςξ ΰςι ΰμξι σέμξχνε να ιλανξπξιήρει θ 

ανσπτπΰςθςα ςιυ χμιλέυ ςθυ ανάηλευ. Είςε θ 

απΰμχςα χπξλειμενιλή, είςε θ απΰμχςα 

ανςιλειμενιλή ανάμχρθ, σα πέζςει πάνςα 

ρςα δίφςχα ςθυ ιδεξμξηίαυ. 

  

Ιςξ ρθμείξ αχςΰ σα σέμαμε να ανξίκξχμε 

μία απλεςά μιλπή παπένσερθ, ηια λάςι 

απλεςά πξμύ μεηάμξ. Η παπένσερθ αχςή 

μέηεςαι Λάθυ ςξχ 68'. Φτπίυ να 

αηλχμορξχμε λαι να πμαςιάρξχμε ρε 

ελείνξ ςξ μήνα, σετπξύμε ΰςι ξ ελείνξυ ξ 

Λάθυ άμμακε ρχσέμεμα ςξν λΰρμξ ςτν 

επαναρςάρετν λαι ςτν εκεηέπρετν, μέφπι 

ςιυ μέπευ ςξχ. Χμμακε ςεμείτυ ςθ ρζαίπα 

ςξχ πξμιςιλξύ. Ο Λάθυ κελίνθρε μέρα ρε 

μία Γαμμία πξχ έβπισε λαςαναμτςιλον 

αηασον, ΰπτυ αχςή ςξχ 68'. Τα ηεηξνΰςα 

ςξχ Λάθ είναι μίηξ πξμύ ηντρςά. Λία 

ξμΰλμθπθ βιξμθφανιλή φοπα, ρςαμάςθρε 

να μειςξχπηεί. Ωυ δια μαηείαυ -ΰφι ΰμτυ 

ηια ΰμξχυ- ςξ μεηΰμενξ λίνθμα ςτν 

λαςαμήγετν, ξι απεπηίευ ρςα επηξρςάρια 

με δέλα ελαςξμμύπια επηάςευ, αηνΰθραν 

επιδειλςιλά λαι έμππαλςα ςξ λπάςξυ πξχ 

ραρςιρμένξ δεν μπξπξύρε να λαςανξήρει ςι 

ρχνέβαινε. Όπτυ ξι ίδιξι έμεηαν: “Κανείυ 

μαυ δεν πεσαίνει απΰ πείνα ξύςε απΰ δίγα 

ξύςε απΰ ψτή. Θεσαίνξχμε απΰ 

παπαίςθρθ”. Ήςαν μία ρςπξζή ανςιπξμιςιλή 

μέρα ρςθν ςΰςε έννξια ςθυ πξμιςιλήυ. Λία 

έμππαλςθ λπιςιλή ρςθν λχπίαπφθ 

λξχμςξύπα. Όμευ ξι σετπίευ ςθυ 

εκασμίτρθυ είφαν καζνιλά κεπέρει ρε 

επαναρςαςιλέυ ξνειποκειυ ηια 

ππτςξπξπίευ. Τα χπξλείμενα δεν 

κερθλοσθλαν ηια να ψθςήρξχν ή να 

απαιςήρξχν λάςι με ΰπξχυ πξρΰςθςαυ. Δεν 

είφαν ςθν απάνςθρθ, αμμά έσεραν ςθν 

εποςθρθ ρε ΰμξ ςθυ ςξ μεηαμείξ. 

Καςανΰθραν πτυ απαιςείςαι θ 

ππξςεπαιΰςθςα ςξχ απνθςιλξύ λαι μέρα 

ελεί, ςξ φςίριμξ ενΰυ λαινξύπιξχ λΰρμξχ. 

Τα επαναρςαςιλά ππξηπάμμαςα πανςΰυ 

ςύπξχ λαι απΰφπτρθυ πεςάφςθλαν ρςα 

ρλξχπίδια, αζξύ ήςαν ππξωΰν ςξχ 

ππξθηξύμενξχ πξμιςιρμξύ λαι άπα 

παπήηαηαν διαφτπιρμξύυ. Και αχςΰ ήςαν ξ 

ππαημαςιλΰυ ςπΰμξυ, “ςξχ ρχρςήμαςξυ ςτν 

λχπίαπφτν γεμάςτν” λαι ΰφι μΰνξ. Λία 

ξμΰλμθπθ παπαδξριαλή απιρςεπά, άδεια 

απΰ επιφειπήμαςα, ςπξμαημένθ πξχ ςθυ 

κεπίψτραν ςα επαναρςαςιλά ςθυ 

χπξλείμενα. Λία απιρςεπά πξχ ρχψθςξύρε 

αλΰμα ηια ανςιιμπεπιαμιρςιλά χπξλείμενα, 

ζμεπςάπξνςαυ ανξιφςά με ςξν εσνιλιρμΰ, 

έβμεπε ςθ δξμή λαι ςθν χπεπδξμή, να 

ηίνεςαι μία ενιαία ρξύπα μππξρςά ρςα 

μάςια ςθυ. Η ξμξλμήπτρθ ςθυ “εζΰδξχ 

ππξυ ςξν ξχπανΰ” (Γαμμιλή επανάρςαρθ), 

είφε είδθ ςεμειορει. “Η ππαημάςτρθ ςθυ 

αςξμιλήυ εμεχσεπίαυ σα σεμεμιονει πμέξν 

ςθν ρχμμξηιλή εμεχσεπία. Ούςε μΰηξυ να 

ηίνεςαι ηια μία ξπξιαδήπξςε χπεπξφή ςξχ 

ρχμμξηιλξύ, είςε με ςθν έννξια μίαυ ηενιλήυ 

σέμθρθυ, ΰπτυ ςθ δέφεςαι ξ Ρξχρρο, είςε 

με ςθ Λπξμρεβίλιλθ έννξια ςξχ 

ππξμεςαπιάςξχ πξχ λαςαμήηει να ηίνει μία 

σεξπξιθμένθ ξνςΰςθςα”. 

Απΰ ςξ Λάθ μξιπΰν λαι μεςά κέπξχμε ΰςι ξι 

εκεηέπρειυ δε φπειάψεςαι να πεπιμένξχν να 

τπιμάρει λαμία ρχνσήλθ ηια να χπάπκξχν. 

Θεπνονςαυ ρςξ παπάδειημα μξιπΰν ςθυ 

Εμμάδαυ, μπξπξύμε να δξύμε αχςέυ ςιυ 

δύξ ςάρειυ να διαςπέφξχν ςθν εκέηεπρθ. 

Κάπξια απΰ ςα χπξλείμενα πξχ χπήπκαν 

με ςξχυ πιξ πιψξρπαρςιλξύυ ςπΰπξχυ ρςξ 

δπΰμξ (πμθν ςτν πξμιςιλον πξχ σα ήςαν 

ξύςτυ ή άμμτυ ελεί), σα είναι αχςά πξχ 

χζίρςανςαι μία λάπξια εκασμίτρθ 

(μεςανάρςευ λμπ). Απΰ ςθν άμμθ πάνςτυ, 

μεηάμα λξμμάςια ςξχ πμήσξχυ ςτν 

εκεηεπμέντν, σα είναι μασθςέυ 

μερξαρςιλον ξιλξηενειον λμπ λαι σα 

ρχμμεςέφξχν ρε ένα έπηξ πξχ δεν έφει 

καναπαίκει ρε μία μξνςέπνα, δχςιλξύ ςύπξχ 

δθμξλπαςία απΰ ςα ίδια ςθυ ςα χπξλείμενα 

πξχ ρέβεςαι λαι ςπέμει. Απΰ χπξλείμενα 

πξχ δεν λαςέβθλαν ρςξν δπΰμξ επειδή 

είναι θ ηενιά ςτν 700 εχπο αμμά ηια πξμύ 

πεπιρρΰςεπξχυ λαι πξμχρχνσεςΰςεπξχυ 

μΰηξχυ, ΰρευ λαι ξι πςχφέυ ςξχ 

λαςαλεπμαςιρμένξχ λξιντνιλξύ. 

  

Επίσερθ ρςξν λΰρμξ ςξχ εμπξπεύμαςξυ 

 Αναπΰρπαρςξ ρχρςαςιλΰ ςθυ δπάρθυ ςτν 

εκεηεπμέντν απξςέμερε θ επίσερθ ρε 

ναξύυ ςξχ εμπξπεύμαςξυ. Ιε λάσε 



διαδήμτρθ πχππξμξύνςαν ελςΰυ απΰ 

αρςχνξμιλά ςμήμαςα ή ςπάπεψευ λαι 

εμπξπιλέυ επιφειπήρειυ ρε λενςπιλξύυ 

εμπξπιλξύυ δπΰμξχυ. Οι εςαιπείευ λινθςήυ 

ςθμεζτνίαυ, ςα trendy πξχφάδιλα, ξι 

ξιλξρχρλεχέυ λαι πξμμά άμμα είφαν ςθν 

ςιμθςιλή ςξχυ. Η αχσΰπμθςθ αχςή ππαλςιλή 

ρε ρχνδχαρμΰ με ελςεςαμένευ ππαλςιλέυ 

απαμμξςπιορετν λχπίτυ απΰ μεςανάρςευ 

πξχ ρχμμεςείφαν ρςιυ διαδθμορειυ 

ππξρσέςξχν νέα ρθμεία ρςθν χπάπφξχρα 

εμπειπία ςθυ επίσερθυ ρε λαπιςαμιρςιλξύυ 

ρςΰφξχυ. Αν ππξρπασξύραμε να 

ηενιλεύρξχμε σα μέηαμε ΰςι ρςθν ππάκθ 

αχςή, εμπεπιέφεςαι μια έμππαλςθ λπιςιλή 

ςξχ λΰρμξχ ςξχ εμπξπεύμαςξυ ςΰρξ τυ ένα 

επηαμείξ ρςέπθρθυ λαι χπξςίμθρθυ αχςξύ 

πξχ δεν ςξ λαςέφει,  ΰρξ λαι τυ μια 

άπνθρθ ςξχ ίδιξχ ςξχ πΰμξχ ςξχ λασενΰυ 

μαυ τυ εμπΰπεχμα ρςθν λαπιςαμιρςιλή 

μθφανή. Επιπμέξν ειδιλά ρςθν λίνθρθ ςτν 

μεςαναρςον μέρτ ςτν απαμμξςπιορετν 

αναηντπίψξχμε ςθν ππΰσερθ να αηηίκξχν 

έρςτ λαι ππξρτπινά ένα «βιξςιλΰ επίπεδξ» 

πξχ διαπλου ςξ ρύρςθμα ςξχυ ςξ απνείςαι. 

Η διαζξπξπξίθρθ πξχ ίρτυ σα διαλπίναμε 

μέρα απΰ ςιυ ρχηλελπιμένευ ππάκειυ είναι 

ςξ κεπέπαρμα μιαυ ππξρέηηιρθυ τυ 

εφσπιλξύ μΰνξ ςξχ μεηάμξχ λεζαμαίξχ, 

ςτν κέντν πξμχεσνιλον λαι ΰμθυ ςθυ 

ανςιιμπεπιαμιρςιλήυ πθςξπείαυ ςθυ 

απιρςεπάυ. Ιε αχςΰ ςξ πμαίριξ ζχριλά δεν 

ππέπει να κεφνάμε ΰςι διαζξπεςιλή σέρθ 

λαι πΰμξ έφει ένα ρύμβξμξ ςξχ 

λαπιςαμιρμξύ λαι διαζξπεςιλή σέρθ έφει 

ΰςι μπξπεί να σετπθσεί λξμμάςι ςξχ 

λαπιςαμιρμξύ. Δθμαδή ΰμα ςα χμιλά 

λαςαρλεχάρμαςα ςξχ λΰρμξχ 

πξχ  διαβιξύμε. 

 Ψφει θ εκέηεπρθ πεπιεφΰμενα; 

 Θξμμέυ ζξπέυ λαςά ςθ διάπλεια ςθυ 

εκέηεπρθυ αλαδθμαωλξί απιρςεπξί 

πξμιςεχςέυ λαι δθμξριξηπάζξι 

αναπτςιΰνςαν με πεπιρρή απξπία. «μα ςι 

επιδιολξχν ΰμξι αχςξί, πξια είναι ςα 

αιςήμαςα ςξχυ; έφξχν λάπξιξ ρλξπΰ;» Τα 

λινήμαςα ρχνήστυ λάςι επιδιολξχν. 

Θπξζανου απλεςξί ίρτυ να μθν 

μπξπξύραν να φτνέγξχν ΰςι ρςθν λεζαμή 

ςτν διαδθμορετν δεν χπήπφε ένα 

ρύνσθμα ηια μια λπαςιλή χπαναφοπθρθ, 

ρςθν πεπίπςτρθ μαυ; Να αζξπμιρςεί θ 

αρςχνξμία μάμμξν σα ςαίπιαψε.  Η μξπζή 

ςθυ εκέηεπρθυ ςξχ Δελέμβπθ δεν έμξιαψε 

ρε πξμμά με ςξχυ αηονευ πξχ μέφπι 

ρήμεπα ηντπίψαμε αν λαι ππξζανου 

ςέμνξνςαν με αχςξύυ ανςιρςπέζξνςαυ ςξχυ. 

Κάσε διαδθμτςήυ έζεπε μέρα ςξχ μια 

διαζξπεςιλή αιςία, ένα διαζξπεςιλΰ 

πεπιεφΰμενξ. Αχςΰ δεν ρθμαίνει ΰςι ξι 

μΰηξι ήςαν αςξμιλιρςιλξί λασου πιψονξχν 

λαι έμλξχν ςθν λαςαητηή ςξχυ ρςιυ ςακιλέυ 

– λξιντνιλέυ ρχηλπξύρειυ ρςξ ερτςεπιλΰ 

ςτν λξιντνιον. Η πξιξςιλή διαζξπά 

έηλειςαι ρςθν μθ ανςιππξροπεχρθ, ρςθν 

απξχρία μιαυ μίνιμξχμ λξινήυ 

ρχνιρςαμένθυ τυ βάρθ ηια 

διαππαημάςεχρθ. Ιε ελείνξ ςξ ρθμείξ θ 

αμθφανία λχπιεύει ςθν εκξχρία. Ιςξ ρθμείξ 

πξχ ξ ανςίπαμξυ δεν ρχνξμιμεί. Η μθ 

ρχνδιαμμαηή δεν ρθμαίνει ρε λαμία 

πεπίπςτρθ έμμειγθ πεπιεφξμένξχ, 

ρςξφεύρετν ή αλΰμα λαι σεςιλον 

ππξςαημάςτν. Η ίδια θ διαδιλαρία ςθυ 

εκέηεπρθυ είναι λαι ςξ πεπιεφΰμενξ ςθυ. 

Λέρα απΰ ςθν απΰζαρθ να βηξχν ρςξ 

δπΰμξ, μέρα απΰ ςθ ρχνάνςθρθ λαι ςθν 

επιλξιντνία, ςθν αμμθμεηηύθ λαι ςθ 

ρχνςπξζιλΰςθςα, ςθν ξπηή λαι ςθν 

ενανςίτρθ, ξι διαδθμτςέυ ηίνξνςαι λύπιξι 

ςτν ψτον ςξχυ. Γι αχςξύυ ςξχυ μΰηξχυ θ 

εκέηεπρθ μέμε ΰςι ήςαν λξιντνιλή, ΰςι 

ενρτμάςτνε ραν κέρπαρμα ςιυ 

ρχηλπξύρειυ λαι ςιυ ανςιζάρειυ ςιυ ίδιαυ ςθυ 

λξιντνίαυ. Δεν εζθύπε λάπξιξ 

πεπιεφΰμενξ, ςξ λχξζξπξύρε μέφπι λαι ςθ 

ρςιημή ςθυ έλπθκθυ.  

 Ιε αχςΰ ςξ ρθμείξ ππέπει να 

επιρθμάνξχμε ΰςι τυ πξμιςιλΰυ φοπξυ 

ζχριλά λαι ρχφνά επιδιολξχμε 

ρχηλελπιμένξχυ ρςΰφξχυ ή ρςθπίψξχμε λαι 

αιςήμαςα λξιντνιλον αηοντν. Θπξζανου 

ΰμτυ ρε μια λξιντνιλή εκέηεπρθ δεν είναι 

ΰ πΰμξυ μαυ να ρχμπχλνορξχμε ραν ςξ 

αΰπαςξ φέπι ςθυ ππτςξπξπίαυ ςα αιςήμαςα 

ςτν εκεηεπμέντν. 

 Αχςΰ δε σα μπξπξύρε παπά να είναι 

δξχμειά ςθυ απιρςεπάυ. Ψςρι λαι έηινε. 

Η ηπαζειξλπαςιλή απιρςεπά λαι θ 

ρξριαμδθμξλπαςία ήςαν πάνςα ξ 

νελπξσάζςθυ ςτν λινθμάςτν. Γντρςΰ αχςΰ. 

Επί ςξχ ρχηλελπιμένξχ ΰμτυ, θ απιρςεπά 

δεν λαςανξεί μία λίνθρθ, αν δεν ςθν 

λαςαρςείμει/αζξμξιορει, 

πεπιφαπαλονξνςάυ ςθν μέρα ρε αιςήμαςα 

αζξύ έφει επιμέκει να βπίρλεςαι ρε 

διαμελςιλή ρφέρθ με ςθν λπαςιλή χπΰρςαρθ 

λαι ΰφι απένανςι ςθυ. Να πέρει θ 

λχβέπνθρθ ζτνάψανε, ξι ίδιξι πξχ πξςέ 

δεν λαςάμαβαν, ηιαςί ρπάμε ςιυ βιςπίνευ ςξχ 

χπάπφξνςξυ πξμιςιρμξύ, πΰρξ μάμμξν ΰςαν 

μαυ ηιξύφαπαν. Ελείνθ αλπιβου ςθ ρςιημή 

ήςαν πξχ ππξρπασήσθλε να αζαιπεσεί 

απΰ ςα εκεηεπμένα χπξλείμενα ςξ 

ππξνξμιαλΰ πεδίξ ςθυ μθ 

διαππαημάςεχρθυ. Ιε αχςή ςθ μξηιλή 

λινήσθλαν λαι λξινξβξχμεχςιλά λξμμάςια 



ςθυ απιρςεπάυ πξχ ππξρπάσθραν να 

ανςμήρξχν πξμιςιλή χπεπακία, απΰ λάςι 

ΰμτυ πξχ αχςή ςθ ζξπά δεν ηινΰςαν να 

αζξμξιτσεί με ςίπξςα... Δεν μπξπείυ να 

αζξμξιορειυ λάςι ΰςαν μιμάει ςθ ημορρα 

ςθυ λαςαρςπξζήυ. Δεν μπξπείυ να ςξ 

ενρτμαςορειυ ΰςαν δεν διαππαημαςεύεςαι 

ςα ξπάμαςα ςξχ. Όςαν λαςαρςπέζει 

(λαπιςαμιρςιλέυ) λαι αναδθμιξχπηεί 

ςαχςΰφπξνα (απεμεχσεπτςιλέυ) ρφέρειυ. 

Απΰ ςθ ρχνςπιβή ςξχ λένςπξχ ςτν 

μθςπξπΰμετν μέφπι ςθν λαςάμθγθ ςθυ ηρεε, 

ςτν επηαςιλον λένςπτν λαι ςτν 

δθμαπφείτν θ εκξχρία δεν διανξήσθλε να 

εκαπξμύρει επισέρειυ ζιμίαυ ρςξχυ 

εκεηεπμένξχυ. Απμά ηια ένα μεηάμξ 

διάρςθμα παπαλξμξχσξύρε αμήφανα. Απΰ 

ςθν άμμθ, άμμα λξμμάςια ςθυ εκξχρίαυ πξχ 

ςξ λαςάμαβαν αχςΰ λαι επέμειναν ρςθ 

ρλμθπή ηπαμμή, ζςάρανε να 

ρχναητνίψξνςαι ςξ μα.ξ.υ ηια ςξ πξιξ 

λΰμμα, σα πάπει ςθν πξμιςιλή χπεπακία 

απΰ ςθν άπρθ ςξχ εσνιλξύ διφαρμξύ. Λθ 

μπξπονςαυ μξιπΰν να ανςμήρει πξμιςιλή 

χπεπακία απΰ ςέςξια ηεηξνΰςα λαι με ςθ 

δχρλξμία πξχ χπάπφει ρςξ να 

φειπαητηθσεί μια διάφχςθ λξιντνιλή 

εκέηεπρθ, ξ δπΰμξυ είναι έναυ: 

ππξβξλάςρια ενανςίξν ςτν εκεηεπμέντν. 

Τξ ΚΚΕ σα μιμήρει λαςά μέκθ, ηια ςθν 

επαναζξπά ςθυ ςάκθυ, ςθν ξπξία αζξύ δεν 

μπξπξύρε θσεμθμένα (μέει) να αναμάβει θ 

ΕΖ.ΑΙ., ππξρζεπΰςαν να ςθν αναμάβει ςξ 

ίδιξ... Ψςρι μέρα απΰ διαζξπεςιλέυ 

διαδπξμέυ, ξι αχςΰλμθςξι ρτςήπευ ςθυ 

λξιντνίαυ, σα σξμονξχν ςξ ςξπίξ, σα 

ππξρπασξύν να θηθσξύν, σα ππξρπασξύν 

να ηίνξχν λπάςξυ. Τξ ψήςθμα είναι ςξ πτυ 

σα μπξπέρξχμε ρςθν ξχρία να 

διαμξπζορξχμε ένα πεδίξ ππξνξμιαλΰ 

ππξυ ςθν ανςιεκξχρία λαι να αναδείκξχμε 

ςξ πΰμξ ςθυ χπξλαςάρςαρθυ ςτν 

χπξλειμέντν. Θξύ αχςΰυ ξ πΰμξυ ξδθηεί 

λαι ςέμξυ πτυ, με ππαημαςιλξύυ ΰπξχυ, σα 

ανςεπιςεσξύμε ρε μία ανάμξηθ ρχνσήλθ 

ρςθν απιρςεπά ςξχ ρχρςήμαςξυ; 

  

Τξ εμπΰδιξ ςτν μήνςια ρςθ 

διαμΰπζτρθ ςθυ δθμΰριαυ ρζαίπαυ ή 

μπξπεί να ζανςαρςείςε πξια σα ήςαν θ 

εκέμικθ ςξχ Δελέμβπθ αν είφαν 

ρςαμαςήρει να ελπέμπξχν ξι 

ςθμεξπάρειυ; 

 Ψνα πξμύ ρθμανςιλΰ ψήςθμα, λαςά ςθ 

διάπλεια ςθυ εκέηεπρθυ λαι ζχριλά ΰφι 

μΰνξ είναι θ διαφείπιρθ ςθυ πμθπξζξπίαυ 

λαι ιδιαίςεπα θ ππξπαηάνδα πξχ 

ρχνςεμέρςθλε απΰ ςα ΛΛΕ. Η 

ανςιπμθπξζΰπθρθ λαι θ ενθμέπτρθ 

εκεηεπμέντν λαι μθ είφε λαι έφει ιδιαίςεπθ 

ρθμαρία. Τΰρξ θ φπήρθ ππξϊπαπφΰνςτν 

δξμον ανςιπμθπξζΰπθρθυ αμμά λαι θ 

δθμιξχπηία λαινξύπηιτν, απξςεμξύν μέρξ 

ηια ςθ διαλίνθρθ ςτν πμθπξζξπιον λαι ςθν 

επιλξιντνία ςΰρξ μεςακύ ςτν εκεηεπμέντν, 

ΰρξ λαι μεςακύ εκεηεπμέντν λαι ςξχ έκτ. 

Απΰ ςθν άμμθ πμεχπά έφξχμε ςθν 

ππξπαηάνδα ςξχ λπάςξχυ λαι ςτν 

αζενςιλον ςθν ξπξία έφξχν αναμάβει ςα 

ΛΛΕ λαι ξι διάζξπξι δθμξριξηπάζξι, 

πεπΰπςεπ λμπ. Ιε ρχνσήλευ εκέηεπρθυ, ξι 

επισέρειυ ρε δξμέυ μέρα απΰ ςιυ ξπξίευ 

ηίνεςαι θ ππξπαηάνδα ςξχ λπάςξχυ, μπξπεί 

να έφει ςΰρξ ρχμβξμιλΰ ΰρξ λαι ππαλςιλΰ 

φαπαλςήπα λασου θ πμθπξζΰπθρθ πξχ 

δέφεςαι λάπξιξυ μπξπεί να ανςιρςπαζεί 

ορςε να μειςξχπηήρει χπέπ ςτν 

εκεηεπμέντν αμμά αλΰμθ λαι θ ανάδεικθ 

ςθυ χπξλειμενιλΰςθςάυ ςθυ είναι ρθμανςιλή. 

Οι μξπζέυ ςθυ επίσερθυ πξιλίμξχν απΰ 

ραμπξςάψ ςτν χμιλξςεφνιλον χπξδξμον 

μέφπι λαςαμήγειυ παδιξζτνιλον λαι 

ςθμεξπςιλον ρςασμον. Κξινή ρςΰφεχρθ ρε 

ΰμευ ςιυ πεπιπςορειυ είναι να λαςαζεπσξύν 

λαίπια πμήημαςα ρςα ΛΛΕ λαι θ απξςπξπή 

μήγθυ ςθυ πμθπξζξπίαυ απΰ ςξν ςθμεσεαςή 

ή αλπξαςή ή θ μεςαρςπξζή ςθυ. 

Θαπαδείημαςα ςξχ Δελέμβπθ ήςαν θ 

λαςάμθγθ ςθυ ΝΕΤ ηια μίηα μεπςά (τρςΰρξ 

μειςξύπηθρε ραν να είφε λαςαμειζσεί οπευ 

λπίνξνςαυ απΰ ςθν έλςαρθ πξχ πήπε ςξ 

ηεηξνΰυ), ςξπιλξύ ςθμεξπςιλξύ ρςασμξύ 

ρςθν πάςπα λαι δελάδτν παδιξζοντν ρε 

ΰμθ ςθ φοπα. Ωυ ππξυ αχςή πάνςτυ ςθν 

λαςεύσχνρθ, σετπξύμε πτυ χπήπφε 

ανέλασεν ένα πξμύ μεηάμξ έμμειμμα ςτν 

λινθμάςτν, να λινθσξύν ρςξ επίπεδξ αχςΰ, 

ςθυ ανςί-πμθπξζΰπθρθυ, επίπεδξ πξχ ξ 

εφσπΰυ ςξν ςεμεχςαίξ αιονα, είναι 

πανςξδύναμξυ. Αλΰμα λαι ςα πξιξ μαψιλά 

λινήμαςα, ρφεδΰν πξςέ δεν μπΰπεραν να 

δορξχν ρξβαπά λαι με διάπλεια 

πμήημαςα, ρε αχςΰ ςξ ΰπμξ ςξχ εφσπξύ. 

Δθμιξχπηείςαι έςρι, μία αδιάππθλςθ -ρε 

μεηάμξ βασμΰ-, δθμΰρια ρζαίπα, πξχ 

αζξμξιονει ραπτςιλά ΰςι ςξ 

αδιαμερξμάβθςξ, πάει να ειρβάμμει ρε 

αχςήν. Ελςΰυ μξιπΰν απΰ ςθ δξχμειά ςξχ 

μχπμθηλιξύ πξχ μένει ηια ςα 

ανςαητνιρςιλά λινήμαςα, ππέπει 

ξπτρδήπξςε να ρχμπεπιμθζσεί ΰπτυ 

αναζέπαμε παπαπάντ ςξ sabotage ςτν 

ΛΛΕ ρε διάζξπευ μξπζέυ ΰπτυ λαι ςξ 

πείπαμα πάντ ρε αχςή ςθ διαδιλαρία. 

  

 

 



Τα ξπηαντμένα λξμμάςια  

Ψνα απΰ ςα ψθςήμαςα πξχ ππξλύπςξχν 

εχσύυ εκ' απφήυ μέρα ρε μία ηενιλεχμένθ 

λαςάρςαρθ εκέηεπρθυ είναι ςξ που 

ρχναπσπονξνςαι ςα πξμιςιλά χπξλείμενα. 

Θξιέυ είναι ξι δξμέυ ςιυ ξπξίευ σα 

μπξπξύρανε να ζςιάκξχν λαι να χπάπκξχν 

μέρα ρε αχςέυ φοπξι -ραν ςξν α/α φοπξ 

ςθυ Εμμάδαυ ηια παπάδειημα-  ορςε να 

ανςαμμάρρει εμπειπίευ λαι να ξπηανονεςαι 

απξςεμερμαςιλΰςεπα μέρα ρε μία ςέςξια 

ρχνσήλθ; Μχριλά ξ ππξβμθμαςιρμΰυ αχςΰυ 

αναπςύρρεςαι με ρςΰφξ ςθν δχναςΰςθςα να 

ενδχναμορει λξιντνιλέυ ανςιρςάρειυ λαι 

πήκθυ λαι ΰφι ρε μια αχςξαναζξπιλθ 

ξπηαντςιλΰςθςα πξχ πξμμέυ ζξπέυ είναι 

ππξρζιμήυ. 

 Ιςξ ρθμείξ αχςΰ σα ππέπει να 

παπαδεφςξύμε πτυ ξι διαζξπεςιλέυ 

λαςεχσύνρειυ- πεπιεφΰμενα- απΰγειυ, εν 

μέρτ εκέηεπρθυ, ελςινάρρξνςαι ρςα ύγθ 

μΰητ ςθυ επιςαφχνςιλήυ διαδιλαρίαυ, ρςθν 

ξπξία λαμου μπαίνξχν ςα 

χπξλείμενα. Επιςαφχνςιλή ΰφι μΰνξ τυ 

ππξυ ςα ρφεδΰν αρχνείδθςα λαι ρςιημιαία 

κεπεπάρμαςα ςξχ εαχςξύ ςξχυ, αμμά λαι τυ 

ππξυ ςθ ρχνειδθςξπξίθρθ ςθυ 

ρθμανςιλΰςθςαυ ςθυ λαςάρςαρθυ ςθν ξπξία 

βιονξχν. Λππξρςά ρςθν αναηλαιΰςθςα, ρςξ 

λάμερμα ςθυ ιρςξπίαυ, ΰπτυ πξμμέυ ζξπέυ 

βιονεςαι πξμανςιλά αχςή θ λαςάρςαρθ, ξι 

διαζτνίευ ηίνξνςαι αίζνθυ διαζξπεςιλξί 

δπΰμξι. Ιχππιλνονεςαι ξ φοπξυ 

σετπθςιλήυ λξχβένςαυ λαι αχςΰ δεν είναι 

ςίπξςα παπαπάντ απΰ ππαημαςιλΰςθςα. Τξ 

ψθςξύμενξ είναι μξιπΰν αχςξί ξι δπΰμξι να 

μθν είναι διαζξπεςιλξί λαι απξλμίνξνςευ 

αμμά αμμθμξρχμπμθπξύμενξι. Αχςΰ ΰφι με 

ςθν έννξια ςξχ “ΰμξι ξι λαμξί φτπάνε”, 

ΰςαν ξι διαζτνίευ ηίνξνςαι δπΰμξι 

επισεςιλξί ξ έναυ ππξυ ςξν άμμξν, αμμά ςξχ 

ΰςι ππέπει ςα χπξλείμενα να ζανςαρςξύν 

μία δξμή θ ξπξία να επιςπέπει ςαχςΰφπξνα 

ςθ ρχνεπηαρία λάπξιτν λξμμαςιον, φτπίυ 

ΰμτυ να αναλΰπςει ρςξ εμάφιρςξ δχναμιλέυ 

ςξχυ, αμμά να ςιυ αναδειλνύει. 

Η απάνςθρθ ρςξ πτυ ξπηανονεραι ηενιλά 

ρε μία ςέςξια λαςάρςαρθ είναι ππξζανήυ. 

Οι δξμέυ ξπηάντρθυ πξχ σα ηεννθσξύν, 

δεν μπξπξύν παπά να είναι ππξωΰν ςθυ 

ρχηλελπιμένθυ λξιντνιλΰ - ιρςξπιλήυ 

ρχνσήλθυ. 

Απΰ ςθν Θαπιρινή Κξμμξύνα, ςα πποςα 

Ιξβιές λςμ θ ιρςξπία απανςά πάνςα με 

αχςΰν ςξν ςπΰπξ. Θαπ' ΰμα αχςά, ΰςαν 

μιμάμε ηια ξπηαντμένα λξμμάςια, ρςθ 

ρςπαςθηιλή ςξχυ, ρςξ ρφέδιΰ ςξχυ δεν 

μπξπξύν να μθ ρχμπεπιμαμβάνξχν ςξν 

ςπΰπξ με ςξν ξπξίξ σα λινθσξύν μέφπι να 

ρχνανςήρξχν ρςθν αχςή ςξχυ λίνθρθ άμμα 

χπξλείμενα. 

Τξ σέμα πξχ ρχναπμΰψεςαι με αχςΰ είναι θ 

επιλξιντνία ςθυ ερτςεπιλήυ δξμήυ με ςξ 

έκτ. Και εδο είναι πξχ ρλξνςάζςξχμε ρςξ 

ψήςθμα, ή ξπσΰςεπα ρςα εχπύςεπα ΰπια λαι 

πάμι ςξχ πξμιςιλξύ λαι ςξχ λξιντνιλξύ. 

Είναι απλεςά ανξιφςέυ ξι δξμέυ μαυ; Είναι 

ξπαςέυ; Λπξπξύν ή σέμξχν να είναι πάνςα 

ππξρβάριμευ ρςξν/ρςθν ξπξιαδήπξςε; 

Φτπίυ μία ππΰφειπθ λαι εύλξμθ απάνςθρθ 

τυ ππξυ αχςΰ, βμέπξχμε ρίηξχπα απφιλά 

ςθν αναηλαιΰςθςα ρχνάπσπτρθυ ςξχ ςτν 

ξπηαντμέντν λξμμαςιον. Λίαυ 

ρχνάπσπτρθυ λαι ερτςεπιλήυ, μέρτ 

διλςύτν επιλξιντνίαυ ςτν πξμιςιλον 

πεπιεφξμέντν λαι ππαλςιλον πξχ απΰ ελεί 

λαι πέπα σα μπξπεί να διαφέεςαι μέρα ρςξ 

λξιντνιλΰ ρομα, φτπίυ να χπξλασιρςά 

χπξλείμενα, αμμά σέςξνςαυ ςαχςΰφπξνα 

επτςήμαςα, βάψξνςαυ πεπιεφΰμενα λαι ΰμα 

αχςά ρε μία λαςάρςαρθ επιςάφχνρθυ ςΰρξ 

μεηάμθυ, ΰρξ αχςήυ ςθυ εκέηεπρθυ. 

Κπίνεςαι, μάμμξν αναηλαία θ ρχνύπαπκθ 

ςξχ φοπξχ ρε δξμέυ ιλανέυ να δορξχν ςξ 

πξμιςιλΰ ςξχυ ρςίημα, να ςξ λάνξχν ζανεπΰ 

λξιντνιλά, αμμά ςαχςΰφπξνα να μθν 

αναλΰπςξχν πιξ λμειρςέυ ππτςξβξχμίευ 

λμπ. Θαπάδειημα ςέςξιξ απΰ ςιυ ππΰρζαςευ 

εμπειπίευ ςξχ ανςαητνιρςιλξύ λινήμαςξυ 

ρςθν Εμμάδα είναι ξι λαςαμήγειυ ρε 

λενςπιλά λαι ΰφι μΰνξ ρθμεία ςτν 

μθςπξπΰμετν, πξχ έδτραν ςξ πξμιςιλΰ ςξχυ 

ρςίημα λαι ςαχςΰφπξνα ηίνανε ρθμεία 

ρχνάνςθρθυ λαι ρύμππακθυ ςΰρξ 

διαζξπεςιλον χπξλειμέντν πξχ 

λαςανξονςαυ ςθν ΰμθ αχςή ρχνσήλθ, 

έδιναν λαι ςθ δχναςΰςθςα διαζξπεςιλον 

ςπΰπτν λίνθρθυ ρςξ επίπεδξ ςξχ δπΰμξχ 

με ςπΰπξ πξχ ρχμπμήπτναν ξ έναυ ςξν 

άμμξ. 

Επιρςπέζξνςαυ, μία ρθμανςιλή, μάμμξν 

δξμιλή, παπάμεςπξυ ρςθ ρχνσήλθ 

εκέηεπρθ, είναι θ ίδια θ λίνθρθ ςτν 

χπξλειμέντν ενςΰυ ςθυ. Η λίνθρθ θ ξπξία 

ςεμιλά λασιρςά ςθν εκέηεπρθ εζιλςή ραν 

ηεηξνΰυ, αμμά λαι ραν δχναμιλή 

λαςάρςαρθ, ρύνσερθ ηεηξνΰςτν λαι 

ρςιημον, ππξξπςιλή αχςον. Η επιμξηή 

λάπξιτν χπξλειμέντν να ππάςςξχν ρε 

λαιπξύυ πξχ θ λξιντνιλή ειπήνθ επιλπαςεί 

ςξχ ανςαητνιρμξύ λαι να δπξχν πξμιςιλά, 

λασιρςά  ςθν λίνθρή ςξχυ αχςή λξμμάςι 

αχςξύ πξχ ξνξμάψξχμε πξμιςιλή δπάρθ. 

Καςεύσχνρθ αχςήυ είναι ππξζανου θ 

δθμιξχπηία πτημον ρςξν λξιντνιλΰ ιρςΰ 

αμμά λαι ςξ βάσεμα ςτν ήδθ χπαπφξχρον, 

με ρλξπΰ ςθν λξιντνιλή πΰμτρθ. 



Λια  πΰμτρθ  πξχ σα δορει ςξν φοπξ λαι 

ςξν φπΰνξ ρςα λξιντνιλά λξμμάςια να 

δορξχν αηονευ λαι μάφευ, να 

ρχηλπξχρςξύν μεςακύ ςξχυ, να νιλήρξχν ή 

να θςςθσξύνε. Η ρςιημή πξχ αχςή θ πξμιςιλή 

δπάρθ, μΰητ διαζΰπτν παπαμέςπτν 

δθμιξχπηεί μια λαςάρςαρθ θ ξπξία 

χπεπβαίνει λαςά πξμύ ςθν ίδια, είναι θ 

ρςιημή πξχ θ εκέηεπρθ δείφνει εζιλςή. Η 

ρςιημή ΰμτυ πξχ αχςή θ πξμιςιλή δπάρθ 

μεςξχριονεςαι ππαημαςιλά ρε λξιντνιλή, 

είναι θ ρςιημή πξχ θ λξιντνιλή εκέηεπρθ 

ηίνεςαι εζιλςή. Και ελεί είναι λάπτυ πξχ θ 

λίνθρθ ςτν χπξλειμέντν αμμάψει. 'Όρξι σα 

ππξρπασήρξχν να επαναζέπξχν ςξχυ 

διαφτπιρμξύυ λαι ςθν λίνθρθ ςθυ πξμιςιλήυ 

δπάρθυ ραν ςέςξια ρςξ μχαμΰ ςξχ 

εκεηεπμένξχ, έφξχν ήδθ λάνει ςξ βήμα 

ππξυ ςθν λανξνιλΰςθςα. Λια λανξνιλΰςθςα 

πξχ με ςπΰπξ άππθςξ αμμά πεπίςεφνξ λαι 

απξςεμερμαςιλΰ σα πεπιξπίρει ςξχυ 

ξπίψξνςευ ςθυ εκέηεπρθυ λαι ςεμιλά σα ςθν 

ςραλίρει. Κάςι ςέςξιξ ππξζανου δεν μειονει 

ςθν ακία λαι ςθ ρπξχδαιΰςθςα ςθυ 

αδιάμμαλςθυ πξμιςιλήυ δπάρθυ, φτπίυ ςθν 

ξπξία μάμιρςα  δεν σα μπξπξύραμε ςΰρξ 

εύλξμα να ρλεζςΰμαρςε ςθν ππξξπςιλή ςθυ 

εκέηεπρθυ, απμά σέςει ππξβμθμαςιρμξύυ 

πάντ ρςθν ίδια ςθν λαςάρςαρθ ςθυ 

εκέηεπρθυ λαι ςα χπξλείμενα πξχ ςθν 

επιςεμξύνε. Δίνει φοπξ ρςξχυ πξμιςιλξύυ 

ξπίψξνςευ ςτν εκεηεπμέντν λαι ρςπαςθηιλέυ 

πμεύρθυ ηια ςθν ΰκχνρθ ςξχ λξιντνιλξύ 

ανςαητνιρμξύ μέφπι ςθ νίλθ λαι ςθν 

λξιντνιλή λαι αςξμιλή απεμεχσέπτρθ. Τξ 

εποςθμα πξχ ςίσεςαι ςθν ίδια ρςιημή είναι 

πτυ λαι με πξιξχυ ςπΰπξχυ επιςεμείςαι αχςή 

θ λξιντνιλή δπάρθ λαςά ςθ διάπλεια μιαυ 

εκέηεπρθυ λαι πΰρξ μάμμξν ρε ρχνσήλευ 

αυ πξύμε λξιντνιλήυ ειπήνθυ ΰπξχ ξι 

ανςαητνιρμξί χπξβΰρλξχν φτπίυ να 

ηίνξνςαι ξπαςξί. Θξιά είναι ςα ΰπια ςθυ, 

πξιέυ ξι ππξξπςιλέυ ςθυ, πξιξί ξι λίνδχνξι 

πξχ εμμξφεύξχν. Θτυ αχςή σα μπξπεί να 

δορει λίνθρθ λαι λαςεύσχνρθ ρςξχυ 

λξιντνιλξύυ ανςαητνιρμξύυ λαι δεν σα 

μεςαςπέγει ςα πξμιςιλά χπξλείμενα 

χπξλαςάρςαςα ςθυ δπάρθυ λαι ύπαπκθυ ςτν 

άμμτν λξιντνιλον χπξλειμέντν. Τξ 

εποςθμα πεπί πξμιςιλξύ λαι λξιντνιλξύ λαι 

ξ διαζαινΰμενξυ διαφτπιρμΰυ ςξχυ, δεν 

αζξπά ρςθν «λξιντνιλΰςθςα» μιαυ 

πξμιςιλήυ δπάρθυ πξχ χπάπφει πάνςα ραν 

πξμιςιλή επιμξηή, αμμά ρςξ ψήςθμα ςθυ 

ρχηλπΰςθρθυ λαι ππξβξμήυ ςτν  πξμιςιλον 

ςαχςξςήςτν ςτν χπξλειμέντν. Θΰςε δθμαδή 

είναι ρθμανςιλΰ να εμζανίψξνςαι ξι 

πξμιςιλέυ ςαχςΰςθςευ λαι πΰςε να 

απξδξμξύνςαι, ρςξ βασμΰ πξχ λάςι ςέςξιξ 

μαυ ενδιαζέπει ραν επιμξηή. Οι 

απανςήρειυ μξιάψξχν εύλξμευ, ρχφνά 

αηηίψξχν ςθν επιζάνεια, αμμά μάμμξν 

ππέπει να λξιςάκξχμε ρςξ βάσξυ ρςθν 

ππξξπςιλή ςθυ δπάρθυ μαυ ραν μία 

ρθμανςιλή ρχνιρςορα ςθυ λαςάρςαρθυ 

αλχβεπνθρίαυ, μίαυ ρςιημήυ ανάμερα ρε 

ρςιημέυ ςξχ λξιντνιλξύ ανςαητνιρμξύ. Να 

αζξχηλπαρςξύμε ςΰρξ ςξν ήφξ, ΰρξ λαι 

ςξν απΰθφξ μιαυ εκέηεπρθυ, να ρλεζςξύμε, 

να αναμύρξχμε λαι να φαπάκξχμε, ρςα 

ΰπια ςξχ εζιλςξύ, ρςπαςθηιλέυ ηια ςιυ 

επεπφΰμενευ εκεηέπρειυ. Αν ΰνςτυ είμαρςε 

ειλΰνα απΰ ςξ μέμμξν, αυ μθν ςξ 

ππξρδξλξύμε απμου. Αυ ππξρπασήρξχμε 

να ςξ ξπηανορξχμε. 

  

 

Θξμιςιλΰ λαι Κξιντνιλΰ: μια αδύναςθ 

διαίπερθ  

Ιςξ ρθμείξ ΰπξχ ςξ πξμιςιλΰ ςέμνει ςξ 

λξιντνιλΰ, εμζανίψεςαι απηά ή ηπήηξπα ςξ 

ψήςθμα ςθυ ππτςξπξπίαυ. Θαπΰμξ πξχ ξι 

αναπφιλξί έφξχν λπαςήρει ιρςξπιλά ραζείυ 

απξρςάρειυ απΰ ςθν πξμιςιλή ππτςξπξπία 

ςξχ Ζένιν, λαςά πΰρξ ςεμιλά θ πξμιςιλή μαυ 

δπάρθ ζμεπςάπει, χπΰππθςα έρςτ, με ςξν 

μενινιρμΰ? Θπξζανου ςξ εποςθμα αχςΰ 

δεν αζξπά μΰνξ ρε πεπιπςορειυ ΰπξχ θ 

επιμξηή ςτν μέρτν ελςινάρρει ρςα ύγθ, ςα 

«ππτςξπξπιαλά» φαπαλςθπιρςιλά μιαυ 

πξμιςιλήυ επιμξηήυ, αμμά λαςά βάρθ ρςθν 

πξμιςιλή ανςίμθγθ ςθυ ππτςξπξπίαυ ρε ΰμξ 

ςθυ ςξ εύπξυ. Εα μπξπξύρε λανείυ να πει 

πτυ ΰ,ςι κεπεπνάει ςθν «λασιεπτμένθ» 

πξμιςιλή δπάρθ, είςε ρε επίπεδξ 

πεπιεφξμέντν είςε ρε επίπεδξ ππαλςιλήυ 

αμμά λαι απξζαριρςιλΰςθςαυ, απξςεμεί 

ςπΰπξν ςινά μια είδξχυ ππτςξπξπία. Τξ 

ενδιαζέπξν ΰμτυ εδο , δεν έφει να λάνει 

με ςθν ρθμειξμξηία ςτν μέκετν 

ππτςξπξπία-λαινξςξμία , αμμά με ςθν 

ανςίμθγθ πξχ αχςέυ λξχβαμάνε μέρα ρςθν 

ιρςξπία ςξχυ. Όςαν έναυ ρχηλελπιμένξυ 

πξμιςιλΰυ φοπξυ εμζανίψεςαι ςξ βπάδχ ςθυ 

9 Δελέμβπθ να απανςήρει ρε ένα ηεηξνΰυ 

λαι να επιςεμέρει έςρι ςθν πξμιςιλή ςξχ 

δπάρθ, ανεκάπςθςα απΰ ςιυ χπΰμξιπευ 

λξιντνιλέυ λαι πξμιςιλέυ δχνάμειυ, 

απξςεμεί ή ΰφι πξμιςιλή ππτςξπξπία? Η 

εποςθρθ μάμμξν είναι εκ' απφήυ μάσξυ. Η 

μξηιλή ςθυ ππτςξπξπίαυ ππξϊπξσέςει 

απφιλά ςθ σεοπθρθ ενΰυ επαναρςαςιλξύ 

χπξλειμένξχ λασου λαι ςθ ρχνείδθρθ ςξχ 

να σέμειυ να ηίνειυ ππτςξπξπία, έφξνςαυ 

ρλιαηπαζήρει απΰ ςθν άμμθ ςθ ζιηξύπα 

ςξχ επαναρςαςθμένξχ. Τα χπΰμξιπα 



απξςεμξύν μάμμξν  ιδιαιςεπΰςθςευ ςθυ ίδιαυ 

ςθυ πξμιςιλήυ μαυ δπάρθυ ραν επιμξηήυ, 

ένανςι ςξχ αδιαμΰπζτςξχ λξιντνιλξύ, 

ιδιαίςεπα ρε ρχηλελπιμένευ ρςιημέυ ςτν 

λξιντνιλον ανςαητνιρμον. Ιε μια 

εκέηεπρθ, λάςι ςέςξιξ μεςαζπάψεςαι ρςξ που 

λαι ςξ λαςά πΰρξ πξμιςιλά πεπιεφΰμενα λαι 

ππαλςιλέυ μπξπξύν λαι χπάπφει ςεμιλά θ 

πξμιςιλή βξύμθρθ να ηίνξχν 

ξιλειξπξιήριμα απΰ άμμα λξιντνιλά 

λξμμάςια ,ορςε να διεχπχνσεί ςεμιλά θ 

λξινΰςθςα ςτν εκεηεπμέντν λαι ΰφι θ μάψα 

ςτν εκεηεπμέντν. 

  

Τξ ψήςθμα ςθυ ππτςξπξπίαυ  

Λέρα ρςθν ΰμθ ρχψήςθρθ ηύπτ απΰ ςθν 

ππάκθ λαι ςθν ξιλειξπξίθρή ςθυ σα ππέπει 

να σίκξχμε λαι μια άμμθ ρθμανςιλή 

παπάμεςπξ. Θίρτ απΰ ςθν ππάκθ ςτν 

πξμιςιλά ξπηαντμέντν λξμμαςιον χπάπφει 

θ ρχνείδθρθ ή αμμιου ςξ πξμιςιλΰ ρλεπςιλΰ 

– θ ρςΰφεχρθ. Λέρα ρε αχςΰ ςξ ρλεπςιλΰ 

ςξχμάφιρςξν ηια ςξν ανςιεκξχριαρςιλΰ φοπξ 

χπάπφει μια ππξϊπΰσερθ. Η απειλΰνιρθ ή 

ςξ απξςέμερμα μιαυ ππάκθυ δεν είναι 

αδιαφοπιρςξ απΰ ςθν ππξθηξύμενθ 

διαδιλαρία πξχ ξχριαρςιλά είναι 

απειλΰνιρθ μιαυ ξμΰλμθπθυ 

λξρμξσεοπθρθυ. Δεν χπάπφει ηια ςξχυ/ςιυ 

αναπφιλξύυ/ευ λάπξιξχ είδξχυ αηιαρμξύ 

ςτν μέρτν. Τξ αναπφιλΰ ππΰςαημα σετπεί 

ςθν μξπζή ςθυ λξιντνιλήυ ρχνεπηαρίαυ ηια 

ςθν επίςεχκθ ενΰυ ρλξπξύ τυ βαριλή 

παπάμεςπξ ορςε ξ ρλξπΰυ να έφει 

απεμεχσεπτςιλΰ φαπαλςήπα. Αχςΰ πξχ 

ιρφύει ρε λαιπΰ «ειπήνθυ» ηια ςιυ 

ππαλςιλέυ ανςίρςαρθυ – ςα μέρα- (σα 

έππεπε να) ιρφύει λαι ηια ςξχυ ςπΰπξχυ 

ρχμμξηιλξπΰιθρθυ, ανςαμμαηήυ ηνορετν, 

ξπηάντρθυ ανςί-δξμον ορςε ρςθν 

λαςάρςαρθ εκέηεπρθυ αχςΰ πξχ 

επισχμξύμε να ηενιλεχςεί να μθν είναι μΰνξ 

ξι ππαλςιλέυ-απειλξνίρειυ μια ρςΰφεχρθυ, 

ΰπτυ ςξ να λαξύν ΰμευ ξι ςπάπεψευ αμμά 

λαι ελείνευ ξι μξπζέυ λξιντνιλήυ 

ρχνεπηαρίαυ (ξι διαδιλαρίευ) πξχ 

απειλξνίψξχν ςθν αναπφιλή ππΰςαρθ ηια 

ςθν λξιντνιλή απεμεχσέπτρθ. Οι 

λαςαμήγειυ -λένςπα αηονα ελςΰυ απΰ ςΰπξ 

ξπηάντρθυ επισέρετν, διαδθμορετν, 

ρχηλπξύρετν είναι λαι ςΰπξι εν σεπμΰ 

λξιντνιλξπξίθρθυ. Ιε ςέςξιευ πεπιπςορειυ 

ξι διαδιλαρίευ μπξπξύν να ξδθηήρξχν ρςξ 

να αχςξακιξπξιθσξύν ΰμευ ξι λξιντνιλέυ 

δεκιΰςθςευ, ΰμευ ξι ηνορειυ, ΰμευ ππαλςιλέυ 

εμπειπίευ ςξχ λασενΰυ λαι ςθυ λασεμίαυ με 

ςέςξιξ ςπΰπξ πξχ να απξδειλνύεςαι ρςθν 

ππάκθ θ δύναμθ ςθυ αχςξξπηάντρθυ λαι 

ςθυ ανςιιεπαπφίαυ. Απΰ ςθν ξπηάντρθ 

αχςΰνξμξχ ςύπξχ ρςθν λαςάμθγθ ςτν ΛΛΕ 

απΰ εκεηεπμένξχυ, απΰ ςθν λασθμεπινή 

αχςξρχνςήπθρθ ρςθν λαςάμθγθ ρςθν 

ξπηάντρθ ρχμμξηιλον απαμμξςπιορετν 

ρξύπεπ μάπλες ρε λάσε ηειςξνιά, απΰ ςθν 

λαςαρλεχή μίαυ μξμΰςξζ ρςθν ξπηάντρθ 

ςθυ αχςξάμχναυ ςτν εκεηεπμέντν, απΰ ςθν 

μεςαςπξπή ενΰυ φοπξχ ςθυ εκξχρίαυ ρε 

φοπξ φπήριμξ ηια ςθν εκέηεπρθ ρςθν 

μεςαςπξπή ςξχ φοπξχ ςθυ πΰμθυ ρε 

αχςΰνξμθ λξμμξύνα. Η διαδιλαρίευ πξχ 

παμεύξνςαι απΰ ςα ππιν ρςξχυ 

αχςξδιαφειπιψΰμενξχυ φοπξχυ είναι ελείνθ 

θ εμπειπία πξχ μπξπεί να δορει διεκΰδξχυ 

ρςθν μεςαςπξπή μιαυ εκέηεπρθυ ρε μια 

λαςάρςαρθ ππξρτπινήυ ( ή λαι μΰνιμθυ 

ανςιεκξχρίαυ). Τξ ρχμβξμιλΰ ή λαι ΰφι 

μΰνξ, ηλπέμιρμα ή μπξχπμΰςιαρμα ςθυ 

εκξχρίαυ απΰ εκεηεπμένξχυ σα ππέπει να 

αλξμξχσθσεί απΰ ςξ ηλπέμιρμα ςθυ 

γεχδαίρσθρθυ πτυ φπειαψΰμαρςε ςξ 

λπάςξυ λαι ςξχυ σερμξύυ ςξχ ηια να 

μπξπέρξχμε να χπάπκξχμε τυ 

ξπηαντμένθ λξιντνία (ηια ςξχυ 

αναπφιλξύυ αχςΰ είναι λξινά απξδελςΰ, ΰφι 

ΰμτυ ηια ςθν χπΰμξιπθ λξιντνία). Αλΰμα 

παπαπέπα μια ςέςξια ξπςιλή επαναζέπει 

ρςθν ρχψήςθρθ ςξ ψήςθμα πτυ θ εκξχρία 

είναι λξιντνιλέυ ρφέρειυ, πτυ ξι 

λαςαναηλαρμξί είναι ρχνχζαρμένξι με ςξ 

ίδιξ ςξ πμαίριξ ςθυ ρχνύπαπκθυ ςτν 

αςΰμτν, πτυ ςξ λπάςξυ λαι ςξ λεζάμαιξ 

δεν είναι ρύμβξμα αμμά ππαημαςιλέυ 

ρφέρειυ μεςακύ ανσποπτν – πτυ θ εκξχρία 

τυ μξπζή αμμθμεπίδπαρθυ ανσποπιντν 

ΰνςτν χπάπφει ρςξν λασέναυ μαυ. Αχςή θ 

ξπςιλή βάψει ρςξ επίλενςπξ ςθν διαδιλαρία 

μέρα απΰ ςθν ξπξία σα δξμθσξύν 

διαζξπεςιλξύ ςύπξχ λξιντνιλέυ ρφέρειυ, 

ανάμερα ρε εκεηεπμένξχυ λαι εκεηεπμένευ, 

ρφέρειυ πξχ σα αναρχνσέςξχν ρχμμξηιλά 

απεμεχσεπτςιλά νξήμαςα ανάμερα ρε 

ΰμξχυ λαι ΰμευ ςιυ λαςαπιερμένευ πέπα 

απΰ ςιυ σερμιρμένευ ςαχςΰςθςευ, πέπα απΰ 

ςιυ έςξιμευ χπξρφέρειυ ηια επιρςπξζή ρςθν 

λανξνιλΰςθςα. Ιφέρειυ βαριρμένευ ρε 

ςέςξιευ εμπειπίευ λξιντνιλήυ ρχνεπηαρίαυ 

λαι παπαητηήυ πξχ σα ππέπει να είναι 

έςξιμευ να απανςήρξχν ρςξ μεςά ςι; 

 

Εέμειυ ςξ μευ λξμμξχνιρμΰ, δεν σέμειυ; 

Αναπφία! (Ν. Χριμξυ) 

  

 



Τν παοΰμ έμρφπν πνφ κοαράρε πρα υέοια πατ είμαι μια πφλλνηική πονππάςεια κάπνισμ αρΰμσμ ηια ρθμ πονξςθπθ και 

διάδνπθ ρσμ ελεφςεοιακξμ ιδεξμ και ποακρικξμ πρθμ Κύπον, ρθμ αμρεπίςεπθ και καραπνλέμθπθ ρνφ εςμικιπμνύ, και 

ρέλντ, ρθμ οιχνππαπρική κοιρική αμάλφπθ ςεμάρσμ πνφ αζνονύμ κφοίστ ρθμ Κφποιακή ποαημαρικΰρθρα. 

Γπίπθτ, πφηκεμροξμνφμε έμα αοιςμΰ απΰ μρνκιμαμρέο και ραιμίετ, ΰπστ και μνφπικέτ πφλλνηέτ. 

 

Δθμινφοηήπαμε ρθμ Τφπνηοαζική Ομάδα Γοηαπίατ ρθτ Έμσπθτ Αμαουικξμ ηια μα εοηαπρνύμε πάμσ πε δνμέτ 

αφρννοηαμσπθτ πρα πλαίπια εμΰτ εφούρεονφ επαμαπραρικνύ πονπυεδίνφ. 

 

Τν διαςέπιμν έμρφπν και νπρικΰ/ακνφπρικΰ φλικΰ πνφ αμαπαοάηνφμε και αμαδθμνπιεύνφμε είμαι ποντ ρνφ πκνπνύτ ρνφ 

κιμήμαρντ  – ηια ρθμ αφρνμΰοζσπή ματ και ρθμ αμριπλθονζΰοθπθ. 

 

Παο΄ΰλα αφρά, νι εκδΰπειτ δεμ αμρικαρνπροίχνφμ καρ΄αμάηκθ ριτ ςέπειτ ματ, αλλά ρνφ ίδινφ ρνφ πφηηοαζέα ή ρθτ 

πφλλνηικΰρθρατ. 

 

Τέλντ, δεμ φπάουει καμέματ ρίρλντ «πμεφμαρικήτ ιδινκρθπίατ». Μπνοείρε μα ζσρνρφπήπερε, μα αμριηοάγερε και μα 

διαμέμερε ελεύςεοα. 

 

Όλετ ριτ εκδΰπειτ μπνοείρε μα ριτ βοείρε: 

Σρν πρέκι ρθτ Έμσπθτ Αμαουικξμ, Σαπζνύτ 9, εμρΰτ ρσμ ρειυξμ Λεφκσπία, πάονδν Σΰλσμντ (Παο. 17:00 – 19:00) 

Σρθμ Γμαλλακρική Βιβλινςήκθ Αηοάμμαρα, Πεοικλένφτ 82, πάονδντ Ρθηαίμθτ (Σαβ. 16:00 – 19:00) 

Σε εκδθλξπειτ και παοεμβάπειτ 

 

Η Τφπνηοαζική Ομάδα Γοηαπίατ 

 


